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 مقدمه

درس وضع کنونی کشورهای اسالمی یکی از مهمرتین و در عین حال پویاترین دروس رشته تاریخ و متدن ملل 
های اسالمی، به رشایط کنونی این مناطق هم از آن جهت که در عین نیم نگاهی به تاریخ کهن رسزمیناسالمی است. م

در قالب کشورهای مسلامن نظر دارد و پویا چون به تعبیر شایع امروز، مشغول رصدکردن اوضاع امروز این 
د، سیر رسیع تحوالت جهانی و کنکشورهاست. آنچه تدوین متنی درباره وضع کنونی کشورهای اسالمی را دشوار می

توان گفت شاید بیش از نیمی از رخدادها و تحوالت قرن اخیر در همین بویژه تحوالت کشورهای اسالمی است. می
 دشواریمحدوده به وقوع پیوسته است. اکنون باید وقایع سالهای آغازین دهۀ دوم قرن بیست و یکم را نیز بر این 

ری ر تونس آغاز شد و دامن بسیاری از کشورهای عربی و مسلامن را گرفت و به بیدابیافزاییم. تحوالتی که از کشو 
د نیاز به منابع جدید را دوچندان محسوس کرده و به تعبیر دیگر، تدریس بی تردیاسالمی یا بهار عربی موسوم شد؛ 

  است.دچار کرده  ییهاپیچیدگی به این درس را در عین جذابیت و تنوع، 

به کشورهای شامل آفریقا شامل مرص، لیبی، منت فراهم آمده، آنچه در این 
بتنی بر متون رایجی از قبیل مپردازد و می  تونس، الجزایر، مراکش و سودان

های سبز وزارت امور خارجه است که با چاشنی موادی از منابع اینرتنتی رنگ کتاب
در ت جدید مهم و به نسب یمنبعبر و بویی متفاوت پیداکرده. همچنین با تکیه 

، The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic Worldاین حوزه یعنی 
در اختیار  رایج و موجود، نسبت به منابع وزتریر تالش شده است تا اطالعات به

هایی از منت حارض با همکاری برخی از دانشجویان عزیز قرار بگیرد. بخش
آماده سازی شده است که در می رشته تاریخ و متدن ملل اسال دانشجویان محرتم 

امید است با تالشی دیگر و همکاری اساتید و  کنم.جا از ایشان تشکر میهمین
 م.یتر را برای این درس در آینده نزدیک فراهم آوردانشجویان، متنی کامل

 مهدی مجتهدی

 2931پاییز و زمستان 
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  مرص
كیل ومرت مرب ع در ش امل 2112001كشور مرص  ب ا مس احت 

قی قاره آفریقا قرار دارد و شبه جزی ره س ینا ك ه در ق اره رش 
آسیا واقع است ، نی ز بخش ی از قلم رو آن اس ت . مرص  در 
جنوب دری ای مدیرتان ه و غ رب دری ای رسا ق رار دارد و از 
رشق با لیبی و از جنوب  با س ودان همس ایه اس ت مرص  از 

 دارد .طریق شبه جزیره سینا و نوار غزه با فلسطین مرز زمینی 
ترین کشور عربی جمهوری عربی مرص از لحاظ وسعت، موقعیت جغرافیایی، تعداد جمعیت و پیرشفت مهم

 مرص از نظر تاریخی از جمله کشورهای با قدمت تاریخی است.  باشد.می
مرص تنها کشور عربی است که اقتصاد آن نسبت به دیگر کشورهای عربی و آفریقایی پیرشفت چشمگیری داشته 

باشند که در دره و یا . اکرث جمعیت مرص کشاورز میاست
دلتای نیل یعنی تنها مناطق قابل کشاورزی مرص زندگی 

کنند. دولت اخیرا اقدام به حفر و احداث کانال و می
برداری انشعاب آب منوده تا از صحراهای مل یزرع هم بهره

 کشاورزی شود.
 های خاص موقعیت این کشور همجواری بااز ویژگی

کشور سودان است. رود نیل تنها منبع آب برای کشاورزی 
گذرد، با کمک دو کشور مرص و سودان از سودان می

های سدسازی بر روی این رود و اقداماتی در رابطه با پروژه
 استفاده از آب آن برای مصارف کشاورزی انجام شده است.

همسایگی باکشورهای  همجواری مرص با دریای رسا و
و فلسطین اشغالی و فرازهای فرهنگی و دان لیبی، سو 

اقتصادی، حرکت های سیاسی چند دهه گذشته مرص در 
منطقه و پیگیری اسرتاتژی خاص بعد از مرگ نارص، 

هایی را در منطقه به وجود آورده است. صلح مرص و تنش
ارسائیل و قرارداد کمپ دیوید توسط انور سادات رئیس 

مرص از جامعه عرب طرد گردد. اما بعد از بحران خلیج فارس و حمله عراق به جمهور وقت مرص باعث گردید که 
های بازگشت مرص به صحنه فراهم گردد، و دیگر بار کویت و موضع اتخاذ شده توسط مرص، باعث شد تا موقعیت

 گیری سیاسی در منطقه تبدیل شود.ترین مراکز تصمیممرص به یکی از مهم
 وامل جغرافیایی و منابع طبیعینقش تعیین کننده هریک از ع

ال در زمان نارص ملی ترین نقش تعیین کننده از عوامل طبیعی و جغرافیایی در مرص، کانال سوئز است. این کانمهم
 شود.وجود آن در خاک مرص یکی از بارزترین عوامل تعیین کننده جغرافیایی برای این کشور محسوب می اعالم گردید.

ایط اقلیمی مرص سبب شده این کشور در منطقه خاورمیانه و قاره آفریقا نقش مهمی موقعیت جغرافیایی و رش 
بخشد. از ای میاسکندریه بدان اهمیت ویژهو  ایفا مناید. همچنین وجود شهرهای قدیمی در این کشور مانند قاهره

که قاره آفریقا را به قاره های مهم مرص قرار گرفنت این کشور در منتهی الیه شامل رشقی آفریقا است دیگر موقعیت
های عمده از دیگر مشخصه .استمناید و در واقع پل ارتباطی بین آسیای غربی و آفریقا و مدیرتانه آسیا وصل می

فرهنگی، اجتامعی و حتی  های زندگی مردم از جمله سیاسی، اقتصادی،نیل است که بر بسیاری از جنبه دمرص، رو 
 نظامی تأثیر گذاشته است.

 ن و مذاهبادیا
های بعد از قرن اول میالدی باشند. در سالدرصد( پیروان آن می 30دین رسمی کشور مرص اسالم و اکرثیت مردم )

ها به مذهب مسیح در آمدند. قبل از فتح مرص توسط مسلامنان، مردم این کشور مسیحی بودند. هنگامی بیشرت مرصی
 001یح را رواج داده بودند، همین که قوای فاتح اسالم در سال کردند، دین مسها در آن کشور حکومت میکه رومی

 : موقعیت مرص در  قاره افریقا2 شکل

 : نقشه مرص2 شکل



 2وضع کنونی کشورهای اسالمی /  
 

 
 5 

مذهب اسالم را گروه بیشامری از مرصیان  میالدی مرص را فتح کرد،
ها ها در مذهب مسیح باقی ماندند، که آنپذیرفتند و عده کمی از آن

درصد از جمعیت را تشکیل  0ها تنها نامند. قبطیرا مسیحی قبطی می
ر ادیان مانند یهودیان و مذاهب دیگر در مرص تعدادشان دهند. سایمی

 بسیار کم است.
دولت فعلی مرص از سیاست سکوالریسم )غیر مذهبی( پیروی 

کنند؛ اما در عمل کند. دولتمردان مرص گرچه تظاهر به اسالم میمی
باشند. در چند دهه گذشته تشکیالت چندان پایبند به مذهب منی

در مسائل سیاسی عموما همسو با حکومت بوده و مذهبی مرص )االزهر( 
  مواضع دولت را مورد تأیید قرار داده است.

هنگامی که مرص به ترصف مسلامنان درآمد، تعالیم اسالمی در مرص با 
فرهنگ این منطقه آمیخته شد. از این رو تبلور فرهنگ اسالمی در مراسم 

شد. اعیاد اسالمی، مناز جامعت و جمعه، در متامی مساجد حتی در بادارند، مشهود میمختلفی که مردم مرص برپا می
مناز عید فطر، جشن میالد  شود. حلول ماه مبارک رمضان،ها، در شهرها و روستاها با شکوه خاصی برگزار میخیابان

، میالد امام شود. همچنین نظر به عالقه شدید مردم مرص به امئه اطهارپیامربهمه ساله با ترشیفات خاصی انجام می
های مردم مرص پایبندی آنان به قرائت قرآن کریم گیرند. از دیگر ویژگیرا جشن میو حرضت زینب  حسین 

است. در این راستا جلسات قرائت قرآن هر روز در مساجد قاهره به ویژه مساجدی که در جوار مرقد حرضت زینب 
 منایند.ها هم مراسم مذهبی مثل عید پاک را برگزار میبطیگردد. ققرار دارند، برپا می و مقام رأس الحسین  

 1 تا 0/2جمعیت شیعیان این كشور طبق آمار رهربان شیعه مرصی،
 میلیون تن ذكر شده است كه بیشرت آنان در جنوب مرص ساكن اند.

طالب علوم دینی در مدارس و مساجدی که به این امر اختصاص 
ترین حوزه دینی می مشغولند. اما مهمهای اسال یافته به فراگیری آموزش

باشد. در این دانشگاه طالب خارجی و داخلی اشتغال در مرص االزهر می
ای از داوطلبان خارجی برای تکمیل دروس به تحصیل دارند و عده

دهند. رهربی دینی االزهر مذهبی در این دانشگاه ادامه تحصیل می
بود، با درگذشت طنطاوی  شیخ برعهده 2330که از « شیخ االزهر»یعنی 

دارد. گرفت.در اختيار احمد الطيب قرار با حکم مبارک  1121او در سال 
 «شنوده سوم» پاپ در دست 2392از که ها مذهبی قبطی يهمچنین رهرب 

 مرص ارتدوکس کلیسای پاپ هجدهمین و صد عنوان ، به«تاوادروس» اسقفبر عهده  1121بود با درگذشت او در سال 
 .استته قرار گرف

 اوضاع اجتامعی، فرهنگی و آموزشی
های سید ای از موفقیتهای نوین اسالمی و عربی بوده است. بخش عمدهدر قرون معارص، مرص مهد ظهور اندیشه

شده  لگرایی نوین در اندیشه سیاسی عرب در دوران اقامت او در قاهره حاصگذار اصالحجامل الدین اسدآبادی، بنیان
در ذکر دیگر اندیشمندان اسالمی باید به  اند.رشیدرضا و محمد عبده در صحنه مرص حضور داشته است و پس از او

کرده های سید قطب در ایران مورد استقبال قرشهای تحصیلکتاب 2991سید قطب و حسن البناء اشاره منود. از دهه 
گرایش بسیاری به شیعه داشت و طه حسین توان به عباس عقاد که قرار گرفت. از اندیشمندان مسلامن لیربال نیز می

ترین گروه سیاسی اسالمی در مرص و دیگر کشورهای اسالمی بوده و هست، در اشاره کرد. اخوان املسلمین که مهم
ها و افکار خود را به سایر کشورهای اسالمی گسرتش داد. در حال حارص ستون فقرات غالب مرص تشکیل شد و اندیشه

 دهند.های سابق تشکیل میجهان، به ویژه در آفریقا را اخوان یا اخوانی های اسالمی درجنبش
تأثیر از فرهنگ شیعی نیست. حضور فاطمیان در آن دیار موجب شد تا فرهنگ شیعی در فرهنگ اسالمی مرص بی

مناید، از آن جا نضج گرفته و منترش شود. اگرچه صالح الدین ایوبی بر آن شد تا آثار مذهب شیعه را در مرص محو آن

 ۷۳۳۷-۷۳۳۱ یسالها انیم مرص پرچم :5 شکل
 ستاره سفید(9هالل و با  )زمینه سبز  یدیخورش

چم مرص: سه ردیف افقی از باال به پر : 9 شکل
پایین به رنگ قرمز، سفید و سیاه و در وسط یک 

غلبه اد من هارنگعقاب طالئی رو به سمت چپ. 
 بر ظلم و ستم)سیاه( از طریق مبارزه خونین

ای روشن و پر از صلح )قرمز( به سوی آینده
 )سفید( است

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Egypt_(1922%E2%80%931958).svg?uselang=fa
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ورزند و این عالقه با ها کامکان به امئه اطهار و امامان شیعه عشق میزمان شیعیان در اقلیت قرار گرفتند، لکن مرصی
ای از تبلور فرهنگ شیعی در ساختار شخصیت انسان ها در مرص کامال مشهود است که خود نشانهنظر به زیارتگاه
 مرصی است.

دیگر اعراب و کشورهای شامل آفریقا، نشأت گرفته از مذهب است. نظر به رواج مذهب  آداب و رسوم در مرص مانند
شافعی که از زمان صالح الدین در مرص انتشار یافت و همچنین آداب و رسوم مذهب شیعه که از زمان فاطمیون در 

 مرص نفوذ پیدا کرد، این آداب و رسوم در بافت اجتامعی مردم مرص تجلی یافته است.
 آموزشی نظام

های آموزشی دولتی در متام سطوح مجانی است. تلعیم و قانون اساسی مرص تحصیالت در سازمان 11براساس ماده 
تربیت حقی است که توسط حکومت ضامنت شده و در سطوح ابتدایی اجباری است. تعلیامت دینی یک درس اساسی 

، راهنامیی و متوسطه تقسیم شده و بعد از آن دوره نظام آموزشی به سه مقطع ابتدایی در برنامه کلی آموزشی است.
 شود.عالی رشوع می

های متعددی را به خود اختصاص داده است. در شهر قاهره دانشگاه االزهر، دوره آموزش عالی در مرص دانشگاه
ترین های اسکندریه و اسیوط از معروفدانشگاه قاهره و عین الشمس و در شهرهای اسکندریه و اسیوط دانشگاه

 باشند.های معترب و قدیمی در این کشور میدانشگاه
 دانشگاه االزهر

باشد که هدف آن در ابتدای تأسیس، ترین مراکز آموزش عالی در مرص دانشگاه االزهر میترین و معروفاز قدیمی
د. بنیاد دانشگاه و اولین دانشگاهی است که در قاهره بنا گردی نرش و تبلیغ شیعه اسامعیلی در زمان فاطمیون بود
میالدی گذاشته است و تسمیه االزهر به این دانشگاه انتساب  303االزهر توسط فرمانده نیروهای املعز فاطمی در سال 

هم اکنون کار اصلی این دانشگاه در مرص نظارت بر  دارد.دخرت گرامی رسول اکرم  به حرضت فاطمه زهرا
یان علوم دینی از کشورهای اسالمی به صورت بورسیه در این دانشگاه باشد. دانشجوهای مذهبی میدروس و آموزش

باشند. نقش دیگر این دانشگاه حفظ اسالم و نرش دعوت اسالمی از طریق منایندگانی است که در مشغول تحصیل می
 داخل و خارج دارد.

 مراکز فرهنگیسایر 
فظ میراث فرهنگی توجه خاصی به مراکز مرص یکی از کشورهای دیدنی و تاریخی است و دولت برای آثار و ح

 ها عبارتند از:ترین آنهای متعددی وجود دارد که مهمها، کتابخانه و منایشگاهفرهنگی دارد. در این کشور، موزه
موزه مرص، در میدان تحریر شهر قاهره واقع شده که در آن مجموعه آثار فراعنه، پانصد هزار قطعه آثار حک شده از 

میالدی تأسیس  2101شود. این موزه در سال گردد، یافت میدیم که قدمت آن به هزاران سال قبل برمیتاریخ مرص ق
 شد.

سال قبل می  2011موزه بحری )دریایی( قدمت این موزه که در اسکندریه و در قلعۀ تاریخی قیتبای واقع شده به 
ب هفتگانه جهان به شامر می رود. موزه در سال این قلعه را بنا منود که منارۀ آن یکی از عجای 2093رسد. در سال 

 به خاطر تخریب زلزله بازسازی گردیده است. 2300
 باشد.ای از آثار تاریخی را دارا میموزه اسوان که در این شهر واقع شده و مجموعه

هرنی زیادی  هایهای قدیم قاهره دارای گنجینه عظیمی از اسناد، منابع تاریخی، آثار فرهنگی و گالریکتابخانه
شوند. این کتابخانه خود به نوعی موزه باشد که هر کدام به نوبه خود از مراکز فرهنگی این کشور محسوب میمی

است. دولت مرص سعی دارد تا صنعت توریسم را به یکی از منابع مهم درآمد ارزی تبدیل مناید. در این راستا ضمن 
دارد. تعداد تاریخی و فرهنگی توجه خاصی مبذول می ظ جاذبهاستفاده از چشم اندازهای طبیعی کشور، به حف

ای میلیون نفر بوده است. بخش عمده 1/1اند دیدن کرده 2332جهانگردان که از آثار باستانی و فرهنگی مرص در سال 
و از  از اقتصاد مرص به جهانگردی بستگی دارد. درآمد ارزی حاصله از صنعت توریسم برای دولت مرص قابل مالحظه

 اهمیت واالیی برخوردار است.
مرص از نظر امکانات سیاحتی و آثار تاریخی یکی از کشورهای طراز اول دنیا است، قدمت آثار باستانی این کشور به 

 گردد، برخی از آثار باستانی مرص عبارتند از:ها قبل باز میقرن
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باشد. ملوک سه گانه فراعنه )خوفو، خفرع و منقرع( میمنطقه جیزه: اهرام ثالثه در آن واقع است. این اهرام از آثار 
مجسمه بزرگ ابوالهول یکی دیگر از آثار موجود در جیزه است، که در کنار اهرام و به عنوان نگهبان اهرام ثالثه از آن 

 اند.نام برده
 منطقه سقاره: این منطقه هامن شهر ممفیس است که روزگاری پایتخت مرص بود.

مربوط به فراعنه مرص که در یونان آنرا به نام هلیوپولیس « اون»ای است معروف به شهر منطقهمسله املطریه: 
 شناختند.می
های بلند و قطور، شکل کمربندی دارند و اختصاص به معبد االقرص: این معبد شهرت جهانی دارد که در آن ستون -

 عبادت الهه آمون داشته است.
 ای واقع شده است.اخان رهرب فرقۀ اسامعیلیه در قسمت غربی رود نیل بر روی تپهمقربه )رضیح( آغاخان: رضیح آغ -
هجری  12مسجد عمرو بن العاص: اولین مسجدی که در مرص بنا شد و چهارمین مسجد در جهان است که در سال  -

 میالدی در نهایت سادگی بنا گردید. 001برابر با 
شود و عملیات ساختامنی آن ز بام آن همه نقاط قاهره قدیم دیده میمسجد محمدعلی: ساختامنی مرتفع دارد که ا -

 میالدی به سبک عثامنی آغاز گردید. 2191در سال 
 دانشگاه االزهر:  -
میالدی بنا  2900مسجد و مدرسه سلطان حسن: عامرتی اسالمی است که در زمان حسن بن محمد قالدون در سال  -

 ی مذهب اسالمی اختصاص دارد.گردید. این مسجد و مدرسه به فراگیر 
هزار مرت مربع  10مسجد ابن طولون: یکی از بزرگرتین مساجد و سومین مسجد در مرص است که مساحت آن  -

 میالدی بنا شد. 191باشد. این مسجد در دورۀ حکومت ابن طولون رسسلسلۀ دولت طولونیه در سال می
در آن دفن شد مسجدی بسیار مبارک حرضت امام حسینشود رس مسجد الحسین: در کنار مزاری که گفته می -

 بزرگ به نام مسجد الحسین قرار داد.
و خواهر امام  طالب مسجد سیده زینب: مرقد مطهر حرضت زینب دخرت گرامی حرضت علی ابن ابی -

 باشد.در این مسجد می حسین

 امئه فقهی مذاهب چهارگانه انتساب دارد. این مسجد به عبداله بن ادریس شافعی یکی از مسجد االمام الشافعی: -
 میالدی بنا شده است. 2290قلعه صالح الدین: این قلعه در زمان سلطان صالح الدین ایوبی در سال  -
 قلعه محمدعلی: در زمان محمدعلی پاشا بنا گردید، این قلعه بنایی کوچک، اما رفیع و بلند دارد. -
ای در اسکندریه قدیم بنا گردید. ا در زمان امللک االرشف قایتبای در باالی منارههقلعه قایتبای: از مشهورترین قلعه -

ها مانند: موزه یونانی رومی، عمود السواری، حفائر کرم ها و رومیدر اسکندریه همچنین برخی از آثار مهم یونانی
 خورد.الشقافه و تئاتر رومی به چشم می

 ا واقع شده و از آثار قرن چهارم میالدی است. هکلیسای ابورسجه: در کنار موزه قبطی -
کلیسای الست بربارت: مجاور کلیسای ابورسجه قرار دارد و منتسب به خانم باربارا که به دست پدرش به خاطر  -

 گردد.باشد. تاریخ تأسیس آن به اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم میالدی باز میپذیرش دین مسیح کشته شد، می
ترین کلیساهایی است که در شهر اسکندریه واقع گردیده و در اواخر قرن پنجم و مارمینا: یکی از قدیمی کلیسای -

 اوایل قرن ششم میالدی بنا شده است.
شود حرضت مریم رسد و گفته میدرخت عذرا: انتساب دارد به حرضت مریم عذرا )ع( که عمر آن به هزار سال می -

ترین گورهای مسیحیان مرصی در سایه این درخت قرار دارد و زائران به اند. مهمده)ع( در سایه آن اسرتاحت فرمو 
 کنند.جا دیدن میمنظور دعای خیر و برکت از آن

 
 تشکیل حکومت و تحوالت آن

 ها(ی ترک بود.ها )بکقرن به طول انجامید و عمدتا به دست والیان یا بیگ 0/1حکومت مستقیم عثامنیان بر مرص 
م. علی بیگ مرص  2909عثامنیان وضع اداری مرص تغییراتی یافت و اقتصاد آن دچار تحوالتی گردید. در سال در زمان 

جا یک حکومت خودمختار تشکیل داد. در اواخر قرن هیجدهم را از ترصف امپراتوری عثامنی خارج ساخت و در آن
ط فرانسه بر مستعمرات انگلستان را فراهم آورد، که مقدمات تسلمیالدی ناپلئون در فرانسه روی کار آمد، وی برای آن
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دست به کار طرح اشغال نقاط سوق الجیشی جهان شد و در اولین قدم مرص و سپس سوریه را مترصف گردید که در 
وجود عکس العمل نسبت به آن اتحادی موقت میان انگلستان و عثامنی و حتی روسیه و عثامنی بر ضد فرانسه به

مرص به فکر احداث کانالی افتاد که مدیرتانه را به دریای رسا مرتبط سازد؛ اما در این کار موفق نشد. آمد. ناپلئون در 
هامنطور که پیشینیان نیز چندین بار دست به چنین کاری زده و توفیقی به دست 

م. رسانجام قوای مشرتک عثامنی و انگلیس به مرص 2111نیاورده بودند، در سال 
م. 2110دست فرانسویان بیرون آوردند. دولت عثامنی در سال تاختند و آنرا از 

ارتش عثامنی به نام  نواحی وسیعی شامل مرص و اطراف آن را به یک رسدار آلبانیایی
گذاری کرد محمدعلی داد و وی با عنوان پاشا حکومت مستقل مرص از عثامنی را پایه

به طول انجامید. از  2301که رسآغازی بود بر حکومت خدیوهای مرص که تا سال 
های زیادی با آخرین شاهان عثامنی نسب، ملک فاروق بود که در زمان او تنش

وجود آمد. این دوران مصادف بود با رشد کامل وسیله حزب وفد بهها بهانگلیسی
م. در 2301نهضت صهیونیستی در فلسطین، پس از تشکیل دولت یهود در سال 

ر کشورهای عربی به جنگ با ارسائیل پرداخته و فلسطین اشغالی مرص همگام با دیگ
ها نیز به ها را ترصف کنند. ارسائیلیتوانستند مناطق خارج از نظارت صهیونیست

توانستند به داخل خاک مرص و لبنان نفوذ کنند و مناطق  قوای اعراب حمله برده و 
قوای ارسائیل از مرص ت و چند روز بعد خامته یاف 2303جنگ رسانجام در هفتم ژانویه زیادی را اشغال منایند. 

مرص و ارسائیل انعقاد یافت که سایر فوریه هامن سال معاهده ترک مخاصمه میان  10نشینی کردند. در عقب
 کشورهای عربی نیز با آن موافقت کردند که بر اساس آن قسمتی از غرب فلسطین )نوار غزه( به حاکمیت مرص درآمد.

لسطین و بدبین شدن مردم به ملک فاروق اوضاع را در داخل مرص متزلزل کرد تا رسانجام جنگ توأم با شکست در ف
یک کودتای انقالبی نظامی به رهربی رسلشکر محمد نجیب   2301در سال 

 10جامل عبدالنارص روی داد و فاروق به ناچار استعفا کرد ) و رسهنگ
حمد فؤاد را با (. رهربان کودتا پرس خردسال فاروق به نام ا2301ژوئیه 

مرص کشوری  2309عنوان فاروق دوم به سلطنت نشاندند. اما در ژوئن 
جمهوری اعالم شد و فاروق و خاندانش تبعید شدند. اولین رئیس جمهور 

م.( توسط رسهنگ 2300مرص ژنرال محمد نجیب بود که دو سال بعد )
عربی و جامل عبدالنارص برکنار شد. نارص که معتقد به انرتناسیونالیسم 

سال رئیس  20اتحاد میان آن کشورها بود تا زمان مرگش یعنی تقریبا 
کانال سوئز را ملی اعالم کرد و یک  2300جمهور باقی ماند. نارص در ژوئیه 

  سازمان مرصی برای اداره آن به وجود آورد.
به خاک مرص در شبه جزیره سینا  2300به دنبال این اقدام، دولت ارسائیل همراه با قوای انگلیس و فرانسه در اکترب 

های ارسائیلی باز کنند. با پیاده شدن چرتبازان انگلیسی و فرانسوی و به حمله بردند تا خلیج عقبه را بر روی کشتی
های شدید )خصوصا مقاومت مردم شهر پورت سعید(، رستارس شبه جزیره سینا به ترصف آنان دنبال یک رشته جنگ

 2309شوروی به مداخله نظامی سه کشور متجاوز به آتش بس گردن نهادند و در مارس سال درآمد؛ ولی پس از تهدید 
با فشار شدید سازمان ملل متحد از آنجا خارج شدند. این جنگ در حقیقت دومین جنگ اعراب و ارسائیل بود. در سال 

ز نیز در آوریل هامن سال های دول غرب در مرص را ملی اعالم منود و کانال سوئدولت نارص متام دارایی 2309
بازگشایی شد. رسانجام سومین جنگ اعراب و ارسائیل به دنبال تجاوز هواپیامهای ارسائیلی به سوریه و ورود رسبازان 

های کشورهای آغاز شد و هواپیامهای ارسائیلی با حمله به فرودگاه 2309ارسائیلی به شبه جزیره سینا در پنجم ژوئن 
آنان را در روز اول جنگ از بین بردند. در عرض چند روز نیز رستارس صحرای سینا و متام طول  هواپیامهای عربی اکرث

رشقی کانال سوئز و ارتفاعات جوالن در سوریه و نواحی غربی رود اردن و همچنین بیت املقدس توسط نیروهای 
وزی ارسائیل )که از کمک عمده ارسائیلی اشغال شد. اعراب پس از این شکست مجبور به متارکه شدند و جنگ با پیر 

م. نارص به دنبال سکته قلبی درگذشت و محمد  انور سادات معاون 2391آمریکا برخوردار بود( پایان گرفت. در سال 

 : جامل عبدالنارص 6 شکل

 : ملک فاروق3 شکل
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وی برای یک دوره شش ساله به ریاست جمهوری رسید. سادات پس از رسیدن به قدرت به تدریج از مواضع انقالبی 
 سازشکاری را در پیش گرفت.نارص دور شد و راه انحراف و 
قمری(، ارتش مرص با یک حمله غیرمرتقبه و حفر نقب در زیر کانال سوئز، ناگهان به  2939در روز ششم اکترب )رمضان 

نیروهای ارسائیلی واقع در آن سمت کانال حمله برده و پس از شکسنت خط دفاعی و مستحکم )بارلو( وارد صحرای 
های روسی سام در جریان این جنگ ارتفاعات جوالن را به ترصف خود درآوردند. موشکسینا شد و نیروهای سوری نیز 

های رسیع آمریکا به ارسائیل موضع آن کشور تقویت شد تعداد زیادی از هواپیامهای ارسائیلی را نابود کردند، با کمک
جنگ متوقف شد و حل اختالفات های به دست آمده از بین رفت. رسانجام با دخالت آمریکا و شوروی و اکرث پیروزی

 برعهده سازمان ملل قرار گرفت.
پذیری گشت. زیرا افسانه شکستاین جنگ به رغم شکست نهایی مرص، در واقع پیروزی نظامی عظیمی محسوب می

کانال سوئز گشوده شد  2390مجددا در سال  2309ارتش ارسائیل را در هم شکست. رسانجام هشت سال پس از جنگ 
کشتی که از آن عبور کرد متعلق به نیروی دریایی ایران بود. )زیرا که رژیم سابق ایران جهت بازسازی کانال و اولین 

 مقادیر فراوانی وام به آن کشور پرداخت کرده بود(
قرارداد دوستی مرص و شوروی را لغو  2390، به تدریج به سمت غرب متامیل شد و در سال 2399ادات پس از جنگ س

عرب، به شگفتی فراوان مردم مرص وجهان  در میان 2399وی با لیبی نیز رو به تیرگی نهاد. سادات در سال کرد. روابط 
ارسائیل مسافرت منود و با این کار خود عمال ارسائیل را به رسمیت شناخت. ادامه این حرکات وی منجر به امضای 

جانبه و در خاک آمریکا د و سادات به طور یکپیامن صلح بین مرص و ارسائیل معروف به قرارداد کمپ دیوید گردی
این قرارداد را با مناخم بگین نخست وزیر ارسائیل و در حضور کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا امضاء منود. این عمل 
خشم کشورهای عربی و مسلامن را برانگیخت و بیشرت کشورهای عربی رابطه خود را با مرص قطع و یا به حال تعلیق 

د. برطبق این قرارداد توافق شده بود که ارسائیل اراضی اشغالی شبه جزیره سینا را طی سه سال و سه مرحله درآوردن
( به مرص واگذار کند )که این مراحل انجام پذیرفت( و در عوض مورد شناسایی قرار گرفته و با 2311و  2312و  2311)

 وی ترک مخاصمه انجام گردد.
خود را رئیس  2311های آمریکایی به جای انواع روسی آن منود و در سال جانشینی سالحاقدام به  2391سادات از سال 
العمر مرص اعالم کرد. در همین سال با ارسائیل رابطه دیپلامتیک در سطح سفارت برقرار منود. او طی سال جمهور مادام

حسن هابره در چاد ارسال کرد. به های نظامی و اقتصادی فراوانی برای رژیم سودان و شورشیان هوادار کمک 2312
کلیه این اقدامات سادات با  های شایانی از نظر تسلیحاتی و نیرو به عراق منود.دنبال حمله عراق به ایران، مرص کمک

ای در مرص آغاز مخالفت مردم کشور روبه رو گشت. از این رو موج مخالفت و شورش و تظاهرات به صورت پراکنده
 ف بر ضد وی اقداماتی انجام دادند.های مخالشد و گروه

طی یکی رژه نظامی توسط تیراندازی یکی از نظامیان مرصی در حال حرکت از  2312سادات رسانجام در سپتامرب سال 
مقابل جایگاه وی کشته شد. عامل اصلی این ترور ستوان خالد اسالمبولی منسوب به گروه اسالمی الجهاد بود که 

دوستان خود محکوم به اعدام شد. بیش از سه هزار نفر دیگر به جرم مخالفت با دولت  دستگیر و همراه با دیگر
 دستگیر و روانه زندان شدند.

 های آنقانون اساسی و تحوالت و ویژگی
الحامیگی مرص و استقالل آن کشور را اعالم م. پایان تحت2311فوریه  11جانبه با یک اعالمیه در انگلستان به طور یک

 ته انگلستان حقوق ذیل را کامال به خود اختصاص داد.کرد. الب
 حفظ ارتباطات امپراتوری انگلستان با کشور مرص

 دفاع از مرص هنگام تجاوز یا مداخله خارجی
 ها در مرصحفظ منافع خارجیان و اقلیت

 مسئله سودان
ت اصالح شده را برای نظام رأی شاه قانون اساسی جدید را آماده و در هامن زمان قانون انتخابا 2391اکترب  11در 

گیری غیر مستقیم معرفی کرد. این اقدامات برای عقیم گذاشنت تالش حزب وفد برای تشکیل دولت و تعیین یک 
ها، شاه قانون اساسی استبدادی دیکتاتور تحت اختیارات سلطنتی صورت گرفت. البته در اثر فشار زیاد ناسیونالیست
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معاهده  2390آگوست  19را )مجددا( مجری کرد. در  2319قانون سال  2390دسامرب  21 را لغو منود و در 2391سال 
 مرص و انگلستان در لندن امضاء شد.

این معاهده توسط پارملان مرص به تصویب رسید و بدین ترتیب طلیعه استقالل مرص آشکار شد.  2390سپتامرب  11در 
مرص را به عضویت  به اتفاقسه ویژه جامعه ملل تشکیل شد و جل 2391بر این اساس و تقاضای انگلستان در ماه مه 

داری تشکیل شد و در های رسمایهکنفرانسی در مونرو با رشکت منایندگان مرص و متام قدرت 2399مه  1برگزیدند. در 
رداد سیستم اکترب به تصویب پارملان مرص رسیده بود به توافق رسیدند. بر اساس این قرا 20مورد قرارداد جدیدی که در 

کاپیتوالسیون که میراث گذشته بود فسخ شد و مرص بر متام ساکنان در خاک این کشور حق کامل قضایی و مالیاتی به 
سال آینده متدید  21های مختلط برای دست آورد. لیکن برای غیر مرصیان در قاهره و اسکندریه تشکیل دادگاه

 ه از قوانین مرصی هستند. ها فقط مجاز به استفادشود؛ ولی این دادگاهمی
های بزرگ در به دست آوردن موقعیت با شعله ور شدن جنگ جهانی دوم، مرص اهمیت اسرتاتژیک پیدا کرد و قدرت

م. پایگاه قانونی در کشور  2390نفوذی در دولت مرص با یکدیگر به رقابت پرداختند. گرچه انگلستان بر طبق معاهده 
 های محوری متایل داشتند.شاه و چند تن از مشاورانش نسبت به قدرتمرص داشت. بسیار مشخص بود که 

جست در زمان حکومت موقعیت و نفوذی که پادشاهی انگلستان در دوران حکومت ملک فواد از آن بهره می
ای کاسته شد. بعد از جنگ جهانی دوم، مرص در مقابله با تأسیس جانشین وی، ملک فاروق تاحد قابل مالحظه

هودی در فلسطین که در نتیجه آن خاک این کشور از هزاران آواره عرب لربیز شد، با یکی از مشکالت بزرگ حکومت ی
 در طول تاریخ خود روبه رو گردید.

، ملک فاروق به ارتش دستور براندازی حکومت یهودی را داد، ولی به سبب فقدان تدارکات کافی این 2301در سال 
یل دیگر این شکست رسهم بندی و قصور سیاستمداران در تدارک ارتش با حرکت به شکست ارتش منجر شد. دل

آبرو و موقعیتی ضعیف داشتند حامیت بسیاری از مردم را به سبب این تجهیزات ناقص اعالم شد. شاه و دولت که 
هدف ، یازده افرس ارتش با 2303حقارت و شکست که نیروهای مسلح مرص تحمیل کرده بود از دست دادند. در سال 

 را تأسیس کردند.« انجمن افرسان آزاد» ،انجام کودتا در کشور
بین مرص و انگلستان و تقاضای تخلیه فوری نیروهای انگلیسی از حوزه کانال  2390در همین حال دولت با لغو اتحاد 

انگلیسی های کند. انگلستان این تقاضا را رد کرده و بدین ترتیب پادگانسوئز، سعی در جلب حامیت عمومی می
، رسبازان انگلیس در یک حمله ناگهانی چند پلیس مرص 2301ژانویه  10ها قرار گرفت. در هدف حمالت ناسیونالیست

ماه رشایط  0ها فرستاد و حدود های مهمی در قاهره را داد، شاه ارتش را به خیابانرا به قتل رساندند، روز بعد آشوب
کودتا کرد و « انجمن افرسان آزاد»، ارتش مرص با الهام گیری از 2301والی ج 19ای حاکم بود، رسانجام در زدهآشوب

تشکیل شد؛ ولی  2301گیری شد. اگرچه شورای بازسازی در اوت ملک فاروق به نفع پرس کوچکش مجبور به کناره
 قدرت واقعی در دست شورای فرماندهی انقالب به رهربی ژنرال نجیب باقی ماند.

وزیر مرص اعالم نجام سلطنت نابود و ژنرال نجیب به عنوان رئیس جمهور و همچنین نخسترسا 2309ژوئن  21در 
گرفت؛ هر چند ژنرال نجیب به عنوان رئیس شد. البته عمال رسهنگ عبدالنارص بود که زمام حکومت را به دست می

 20، در هر حال رسانجام در وزیر و رئیس شورای انقالب در قدرت ابقا شدبه عنوان نخست 2300مارس  1جمهور و در 
ژنرال نجیب از ریاست جمهوری خلع و در منزل خود بازداشت شد و نارص جای او را گرفت. در ژوئن  2300نوامرب 
هنگامی که قانون اساسی جدید به رأی دهندگان ارائه شد عبدالنارص با اکرثیت آرای مردم به ریاست جمهوری  2300

 انتخاب گردید.
عضو که از طرف یک حزب واحد یعنی  901اساس قانون اساسی، مقدمات انتخابات مجمع ملی با بر  2300در سال 

 شدند فراهم شد.اتحاد ملی کاندید می
داند که حکومت جمهوری دمکراتیک آن به وسیله رئیس جمهور که این قانون اساسی، مرص را یک کشور مسلامن می

ترین ماده در این قانون اساسی، اجازه برگزاری واهد شد. مهمباشد اداره خرئیس دولت و نیز رئیس حکومت می
رفراندم به صالحدید رئیس جمهور در مورد هر موضوع اساسی که منافع کشور را دربرداشته باشد، بود. رئیس 

 جمهورهای آینده را مجمع ملی کاندید منوده و با یک رفراندوم عمومی تثبیت خواهند شد.
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مرص هدف تجاوز و اشغال  2300جوالی  10، به دنبال ملی شدن کمپانی کانال سوئز در 2300نوامرب سال  –در اکترب 
تحت نظارت  2300بخشی از رسزمین خود توسط عملیات مشرتک انگلیس، فرانسه و ارسائیل قرار گرفت. در دوم نوامرب 

 تضمین شد. 2300مارس  3و  2300دسامرب  11بس برقرار و تخلیه نیروهای متجاوز به ترتیب در سازمان ملل آتش
، مرص و سوریه اتحاد خود را برای تشکیل جمهوری متحده عربی اعالم کردند. مردم دو کشور به 2301در اول فوریه 

، قانون اساسی جمهوری متحده 2301مارس  0این اتحاد و ژنرال نارص به عنوان اولین رئیس جمهور رأی مثبت دادند. 
شورای اجرایی را به ترتیب در سوریه و مرص پیش بینی کرده بود. در حالی که برای قوه  عربی اعالم شد، این قانون دو

، یمن با جمهوری متحده عربی 2301مارس  1مقننه فقط یک مجمع مشرتک مرصی و سوری پیش بینی شده بود. در 
حکومت هر کشور و یک اتحاد ائتالفی تشکیل داد. برخالف ادغام کامل مرص و سوریه، ایاالت متحده عربی شکل 

های سیاسی آن را به جز در مواردی که موافقت عمومی بر تشکیل یک هیئت واحد قرار گرفته باشد، حفظ منایندگی
سپتامرب  11گیرد. در یابد در دست میکرد. کنرتل امور عادی را یک شورای عالی که از رسان کشورهای عضو تشکیل می

عربی امتناع کرده و از آن به بعد جمهوری متحده عربی تنها به هنگام  سوریه از عضویت در جمهوری متحده 2302
که بیانگر اصول ارشادی بود، قانون  2301رفت. بعد از اعالم منشور جنبش ملی در سال اشاره به مرص به کار می
ط سال به اجراء گذاشته شد که قانون اساسی موقت، قانون اساسی مرشو  2300مارس  11اساسی موقتی جدیدی در 

 های بزرگ را ملغی کرد.های سیاسی قدرتو نیز اعالمیه قانون اساسی مربوط به سازمان 2301
، جمهوری متحده عربی یک کشور دمکراتیک سوسیالیست بر اساس اتحاد نیروهای 2300بر طبق قانون اساسی سال 

ود، این کاندیداتوری متعاقبا با شکارآمد خلق است. رئیس جمهور رئیس دولت است و از طرف مجمع ملی کاندید می
سال کامل است. دولت شامل نخست وزیر، معاون نخست  0شود. مدت ریاست جمهوری رفراندوم عمومی تثبیت می

های شورای وزیران بوده و قوه مقننه که در دار اداره امور و ریاست بر نشستوزیر و وزرا است. نخست وزیر عهده
شوند. این مجمع با ده عضو که از طرف رئیس جمهور و ساله انتخاب می 0های هدست مجمع ملی است که برای دور 

گردد. ترصیح شده است که شوند تشکیل میسایر اعضایی که در یک انتخاب عمومی با رأی گیری مخفی برگزیده می
مجمع ملی مسئول  حداقل باید نیمی از اعضای مجمع ملی از کارگران و کشاورزان باشند دولت و اعضای آن در برابر

، در یک اعالمیه بر اساس قانون 2392کند. در دوم سپتامرب هستند. استقالل دستگاه قضایی را قانون اساسی تضمین می
سقوط  سپتامرب، قانون اساسی دامئی به اجرا درآمد که تا 22اساسی نام کشور به جمهوری عربی مرص تغییر یافت. در 

 .مورد اجرا بود مبارک
هاي تونس، سريي از اعرتاضات در کشورهاي عريب آغاز شد که از آن به بيداري اسالمي يا بهار عريب تعبري راميپس از ناآ 

ماه  ۵۲شود. اعرتاضات در مرص با محوريت تحصن در ميدان التحرير قاهره رسانجام منجر به انقاليب شد که در مي
 با سقوط مبارک به پريوزي رسيد.  ۵۱۲۲ژانويه سال 

برگزار گردید، محمد مرسی بر اساس آمار  ۵۱۲۵ژوئن  ۲۱ه دوم انتخابات ریاست جمهوری مرص که در تاریخ در دور 
و  مرص ۵۱۲۲انقالب جمهور پس از وی اولین رئیس .دپیروز انتخابات گردی احمد شفیقرسمی در رقابت با ژنرال 

 جمهور تاریخ این کشور بود. پنجمین رئیس
کرد با رفت. ارسائیل گامن میبه شامر می تاریخ تشکیل ارسائیلوری مرسی یکی از بهرتین دوران دوران ریاست جمه

شود ولی در دوران ریاست جمهوری ت، روابط دو کشور دچار تنش مضاعف میروی کار آمدن مرسی که مسلامن اس
مرسی دو کشور بیشرت از گذشته به هم نزدیک شده بودند. در این دوره ارسائیل توانست امتیازاتی از مرص دریافت 

نیز ممکن نبود. ارسائیل به چهار دلیل از سقوط دولت مرسی دچار آسیب  حسنی مبارککند که کسب آنها در دوره 
  :شده و از این برکناری ناخرسند است

 مرسی از هامن ابتدای کار پایبندی کامل خود را به پیامن کمپ دیوید اعالم کرد و در جهت آن کوشید. 
 حمالت ، در طول دولت مرسی، حامسمرص بر گروه نظامی  املسلمیناخوانتوجه به نزدیکی و نفوذ  با

 .متوقف شده بود نشینلیمناطق ارسائیبه  موشکی مبارزان فلسطینی
 شبه را که در  نوار غزههای زیرزمینی قاچاق سالح به داخل مرسی توانست در مدت یکسال اخیر اکرث تونل

 .اند، منهدم کند و از این طریق ارسال سالح به داخل فلسطین را متوقف کندحفر شده جزیره سینا
  اهل تسننو  شیعیانمحمد مرسی موجب شده بود که اختالفات مذهبی بین  محور مقاومتاظهارات ضد 
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%BA%D8%B2%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D9%86%D9%86
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تر شدن روابط با حامس و اهالی نوار غزه، املسلمین مبنی بر نزدیکهای گذشته اخواناز طرف دیگر برخالف وعده
ها به جمهوری مرسی به طور کامل باز خواهد شد و کمکدر طول دوره ریاست گذرگاه رفحرفت آنطور که گامن می
شود، اینگونه نشد و تنگنای اقتصادی اهالی منطقه تغییر چندانی نکرد که همین موجب نارضایتی نواز غزه رسازیر می

 .حامیان مردم نوار غزه در مرص شد
به  جنبش مترداولین سالگرد تحلیف محمد مرسی، موج جدیدی از اعرتاضات علیه مرسی به نام چند روز پیش از 

اخوان املسلمین  شکل گرفت. معرتضان محمد مرسی را به تالش برای گسرتش اختیارات خود و محمد الربادعیمنایندگی 
که منتخب  رسی نیز گفته بودوخواهان کناره گیری مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام بودند. م کردند متهم

در نخستني انتخابات بعد از مبارک، محمد مريس از حزب اخوان املسلني با اختالف کمي از کنارمنی رود.  مردم است و
قانون اسايس جديد مرص پس از يک همه پريس امضا شد.  1121دسامرب10رقيب خود، احمد شفيق، به پريوزي رسيد. در 

ها از مريس باال گرفت که منجر به تحصن جديدي در ميدان التحرير شد. در ي، نارضايتيدر طي قريب به يکسال رهرب 
هاي خونيني را مقابل، طرفداران مريس در ميدان رابعة العدوية تجمع کردند و بني دو طرف و نيز ارتش مرص، درگريي

بیانیه فرمانده ارتش مرص  و با کودتایی( طی ۵۱۲۹)سوم ژوئیه  ۲۹۳۵تیر ماه  ۲۵ ساعته در ۸۴مهلت داد. پس از یک 
و پاپ مسیحیان  شیخ احمد الطبیب، شیخ االزهر محمد الربادعی ،و حامیت مناینده مخالفان دولت عبدالفتاح السیسی

طی هامن بیانیه . از قدرت برکنار شد ی، مرسپاپ توارضوس دومقبطی مرص 
، رئیس دادگاه قانون اساسی مرص به عنوان رئیس جمهور موقت عدلی منصور

رسان اخوان تحت تعقب قرار گرفته  نفر از ۹۱۱مچننهدولت انتقالی تعیین شد. 
د. سپس قانون بازداشت گردیو شخص محمد مرسی در گارد ریاست جمهوری 

  بازنگري شد.  اسايس اخري،
 احزاب سیاسی

مرص تا کنون چندین دوره تجربی حزبی را پشت رس گذاشته است. اولین دوره از 
دلیل تسلط و نفوذ رشوع شد. در این دوره به  2311زمان کسب استقالل در سال 

انگلیس در مرص تفکر حزبی برای مردم قابل اعتامد نبود. در دوره نارص نیز به دلیل حاکمیت تفکر واحد، احزاب مرص 
با شیوه چند حزبی  2390سادات پس از کسب قدرت، ابتدا در سال  از فعالیت و تحرک چندانی برخوردار نبودند.
د را تغییر داد و در چارچوب مشخصی اجازه فعالیت حزبی را صادر منود. مخالفت کرد. لکن دو سال بعد تصمیم خو 

  .سقوط مبارک ادامه داشت سومین دوره حیات حزبی در مرص در دوران مبارک آغاز گردید که تا
 

 : عدلی منصور2 شکل

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%AD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D9%81%D8%AD&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4_%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3_%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%DB%8C%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%A8&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%D9%BE_%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D8%AF%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%84%DB%8C_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
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 اسالم گرایی در مرص
ای متداول دو اروپا در رسارس قرن سیزدهم هجری /نوزدهم میالدی ، به مستعمره سازی مرص ادامه داد . تاریخ ه

راهربد اساسی مقاومت مردم مرص را به تصویر میكشند:نخست،جریان غیر مذهبی ملی گرا و دوم،اصالح طلبان اسالمی 
تلفیق مذهب و هویت مشرتك  ۀ. در واقع منیتوان خط متایز قاطعی میان این دو ترسیم كرد : هر دو راهربد بر شالود

،حتی زمانی كه پای منافع غیر مذهبی ملت در میان بود ،همیشه همبستگی  استوار بودند . توده ها در نربد با غرب
نیرومندی با علام احساس میكردند و به فراخوان چهره های سیاسی ،هنگامی كه این فراخوانها با اصطالحات اسالمی 

احساسات ضد  مطرح میشدند ،بهرت پاسخ میدادند . جنبش مقاومت در مقابل استعامرگران ، هرچند اشكال گوناگون
استعامری و خواستهای متنوع مدرن سازی و اصالحات را با هم تركیب كردئه بودند،تا پس از جنگ اول جهانی پیوند 

-]كه در اروپا اعالم شد[-«خدا مرده است»محكمی با ساختار های اسالمی تفكر و متدن داشت . تا به امروز غریو
 انعكاس چندانی در مرص نداشته است.

م(كه نقش بزرگی در 2139-2199ق/2920-2109رت از متفكر و استاد سیار ایرانی جامل الدین اسد آبادی )هیچ كس به
سنت و میل به اصالحات را درك نكرد . اسد آبادی  ۀتاریخ اسالم در مرص ایفا كرد ،امكانات عظیم و قدرمتند این آمیز 
ضمن تبلیغ لزوم انقالب های محلی و وحدت اسالمی  ایران ، هند، تركیه و جهان عرب را زیر پا گذارد و در همه جا

،موضوع اصالحات دفاعی را مطرح كرد . اسد آبادی كه به سبب دانش اسالمی رسمی اش مورد ستایش بود ،همنچنین 
نشان داد كه آشنایی زیادی با تفكر اجتامعی و علمی غرب دارد . او معتقد بود در صورتی كه پیام اسالم به راستی درك 

 مربوط به حكومت و پیرشفت اجتامعی كامال با آن سازگار است. ۀ،عقل و علم و اندیشه های آزادی خواهان شود
م(،میخواست كه اسالم را 2310-2103ق/2919-2100اسد آبادی از شاگردانش ،از جمله شیخ محمد عبده مرصی )

رویی به مراتب فعاالنه تری داشت . شعار خود استاد ،نی ۀمعطوف به این مفاهیم تفسیر كنند ،استعدادهای فوق العاد
كل جهان اسالم و نه فقط مرز های آن  وحدتی كه اسد آبادی مطرح میكرد از این اعتقاد راسخ او نشأت میگرفت كه

خود  ،در مقابل قدرت غرب آسیب پذیرند . اسد آبادی كه آگاهانه بر گرد خاستگاه )موطن اصلی( و رفت و آمد ها ی
وحدت بخش بدیل كرد كه در آن واحد هم سنیها و هم صوفیان و هم  ۀمی پیچید ،خود را به یك چهر هاله ای از راز 

شیعیان را در بر می گرفت . اسد آبادی و پیروانش در هر جا كه توانستند به حمالت مستقیم علیه امپریالیسم غرب 
ردناك كمك میكرد كه رویارویی موفقیت د ۀ،به ویژه انگلیس،دست میزدند . این مواجهات سیاسی به اثبات این نظری

 آمیز با غرب هامنقدر مستلزم تقلید از غرب است كه طرد آن .    
یژه داشت . االزهر علی رغم روشهای سنّتی اش از روند های امروزی علم و تفكر وپیام اسد آبادی در مرص انعكاسی 

ای تحصیل علوم غربی به خارج فرستاده میشدند . اجتامعی جدا نشده بود . محققان االزهر از روزگار محمد علی بر 
اسد آبادی در االزهر به عنوان یك نیروی مهم  ،هرچند بحث بر انگیز مطرح شد . مقاومت در مقابل تهدید  غرب به 

زهر یكی از مراكز مهم تاریخ مرص در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میالدی تبدیل شده بود و اال  ۀنیروی محرك
 .مقاومت شد

صنعتی كردن  ۀچ یك از وارثان محمد علی از لحاظ قدرت،بلند پروازی یا بصیرت به پای او منیرسید . با توقف برنامهی
بزرگی برای كارخانه های پارچه بافی انگلیس تبدیل  ۀپنب ۀمرص ،اقتصاد این كشور به یك اقتصاد تك محصولی و مزرع
لطنتی در فساد و بی كفایتی  بیشرت فرو رفت و در هامن شد . وضع توده های مردم به وخامت گرایید و حكومت س

-2130حال كشور بیشرت و بیشرت در مرداب دیون خارجی غرق شد . كشور در زمان حكومت خدیو توفیق)
م(به طور كامل تحت سلطه خارجی قرار گرفت . با بی اعتبار شدن نخبگان حاكم خارجی ، 2131-2193ق/2921

 به جای دولت ، بر عهده نیروهای اجتامعی وسیع مرص گذاشته شد. موضوع دفاع از منافع مرص ،
نخستین تالش برای انجام اصالحات داخلی از درون یك گروه نا محتمل برخاست ، یعنی از داخل ارتش خنثی شده 

 گروه بسته ای از ۀافرسان بود كه تحت سلط ۀمرص.موضوعی كه ماجرا را آغاز كرد ،ممنوعیت ورود مرصیان به جرگ
چركسی قرار داشت . هنگامی كه رسهنگهای مرصی به رهربی احمد عرابی )پاشا( با این محدودیتها  –افرسان ترك 

عكس داد،زیرا  ۀمخالفت كردند ،حكومت با دستگیری عرابی به این مخالفت واكنش نشان داد . این واكنش نتیج
قانون اساسی ،تغییر حكومت و افزایش حجم ارتش رسهنگان ،به نام مردم خواستهای خود را گسرتش دادند و خواستار 

لندن تعیین شده بود . به این ترتیب، رسهنگ جوان و پر جذبه با استفاده از  ۀنفری شدند كه در عهد نام 21111به 
آموزش مذهبی سنتی اش در خواست خود برای اصالحات را در قالب نوسازی اسالمی مطرح كرد و به جذابیت آن 
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انجام میگرفت . اسذ آبادی و شاگردش «مرص برای مرصیها»به مناد كارزار وسیعی تبدیل شد كه بر محور افزود . عرابی 
محمد عبده خصلتاَ َ به تجدید سازمان طرفداران عرابی همت گامشتند و متام تالش خود را به خرج دادند تا علام را به 

 عنوان یك پیكر واحد با آنها همراه كنند. 
ل انگلیس دولت خود را متقاعد كرد كه انقالب موجب پیدایش هرج و مرج در كشور شده است . در این میان،كنسو 

انگلیس و فرانسه یك ناوگان مشرتك به اسكندریه اعزام كردند تا به منایش فدرت بپردازند . هنگامی كه شورش در شهر 
اران كنند و برای نابود كردن انقالب در آن به وجود آمد ،خدیو توفیق مخفیانه اروپاییها را تشویق كرد كه شهر را مبب

نیرو پیاده كنند . این در حالی بود كه عرابی از قاهره بدان جا شتافته و نظم را برقرار كرده بود . انگلیسیها)ولی نه 
م نیروهای جنبش 2111ق /2133فرانسویها( بر خدیو وحشت زده منت گذاشتند و اسكندریه را مبباران كردند. در 

نیروی سی هزار نفری  ۀكه ده هزار مرد نسبتا آموزش دیده و گروهی روستایی را در بر میگرفت به وسیلعرابی 
انگلیس در نربد تِل كبیر به سختی شكست خورد . اسد آبادی و عبده تبعید شدند عرص استعامر مستقیم انگلیس آغاز 

د.  عبده پس از بازگشت از تبعید با یك نظام م]یعنی بیش از هفتاد سال [به طول انجامی2300ش/2999شد كه تا سال 
استعامری تحت سلطه یك حكومت سلطنتی تحمیلی انگلیس روبه رو شد كه برای او راهی باقی منیگذاشت جز اینكه 
تالشهای اصالح طلبانه اش را متوجه عرصه های كالم ،آموزش وفرهنگ كند .  مجله املنار كه اومنترش میكرد توجهخود را 

مداخالت وحقه  ۀهای قرآن وتوضیحات كالمی متمركز كرده بود .هرچند عبده هیچ گونه توهمی دربار  بر تفسیر
فرهنگی اصول  ۀبازیهای سلطنت و بهیمیِت اشغالگر نداشت ،همچنین میفهمید كه در پشت قدرت تازه كار آنها جاذب

علامی آن بود در  ۀکرده و عضو جامعسازماندهی جامعه و دانش جدید نهفته است.عبده که در االزهر تحصیل  ۀتاز 
درسی مدرنی تدوین شده بود تا  ۀجدید دارالعلوم تدریس میکرد . در این دانشکده برنام ۀاالزهر و نیز در دانشکد

او این بود که تفکر مذهبی را از قید  ۀکارمندان مناسبی برای دستگاه دیوانساالری دولت تعلیم دهد . هدف متجددان
د و راه را برای اصالحاتی هموار سازد که قدرت روحانی اسالم را در قالبی مناسب با جهان مدرن بیان و بند تقلید آزا
 کنند.]تقلید[  

 ۀعبده با ترسیم خط متایزی دقیق میان پیام معنوی اصلی اسالم و بسط آن در توصیه ها و قوانین اجتامعی ،برنام
د که اصول بنیادین ِباور به خدا و به ارسال وحی ،از طریق زنجیره اصالحات خود را توجیه و تبیین کرد . او توضیح دا

ای از پیامربان که در محمد به اوج و نهایت خود میرسد و باور به مسئولیت اخالقی به کمک صفی از نیاکان پرهیزگار 
از آن دفاع کرد . )السلف الصالح( محفوظ مانده است و این اصول رضوری و بال تغییر را میتوان به کمک عقل بیان و 

جوامع مسلامن هستند . طبیعتاّ ،زمانی که اوضاع  ۀاین اصول به وسیل ۀدر مقابل،قوانین و احکام الهی کاربرد های ویژ 
 و احوال دگرگون شود ،این گونه قواعد و فرمول بندیها را میتوان تغییر داد تا نیاز های تازه را برآورند.

 در پایان قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میالدی ،نیازمند چنین تغییراتی است. او عبده بر این اعتقاد بود که وضع مرص
توجه همگان را نخست به امروزی کردن برنامه های درسی و اصالح دادگاههای مذهبی جلب میکرد . او به عنوان 

 ۀش غربی ،بهر مقام فقهی ارشد یا مفتی مرص ، آرای فقهی و حقوقی پیرشفته ای در مورد جایز بودن لباس و پوش
 بانکی ،ازدواج و طالق صادر کرد .  

هدف عبده از کنار آمدن با قوای استعامری و مهم تر از آن با طرح غربی کردن جامعه ،طلب هویت و آزادی مرص از 
د طریق اصالحات اسالمی بود ، اما نفوذ غرب تالش عظیم او را بی مثر کرد . انگلیس که اقتصاد مرص وابسته را در اقتصا

جهانی ادغام کرده بود ،کوشید تا به کمک رشته ای از اصالحات نهادی در ارتش ،دستگاه اداری و نظامهای حقوقی و 
تاره ایی پدیدار شد که به  ۀآموزشی ،کشور را در این جهت سازمان دهد . از درون این وضعیت استعامری گروه نخب

از دست حاکامن طبیعی مرص، یعنی علام به در آورد . بدین  اصالحات را ۀغرب گرایش داشت و به زور، مدیریت برنام
    .اصالحات اساسی که عبده بر آن تأکید داشت ،از بین رفت  ۀترتیب تداوم برنام

م ، موج دوم انقالبات ملی ،کشور را درنوردید و نخبگان سکوالر را شهرت بیشرتی بخشید . رشایط 2323ق/2999در
غذایی و نرا باالی تورم در کشور منجر شد . در این زمان رهربان ملی گرا نظیر سعد  زمان جنگ به کمبود شدید مواد

رشایط موجود حاّدتر شده بود ، ابراز کردند.رّد درخواست  ۀزغلول خشم مردم را از حاکمیت خارجی که به واسط
و اعتصابات را پدید زغلول برای پذیرش یک هیئت مرصی یا وفد در کنفرانس پاریس موجی از شورش های مسلحانه 

م یک کشور سلطنتی مستقل اعالم شد . 2311ش/2912آورد که کشور را فلج کرد . مرص تحت فشار این نا آرامی ها در 
مرص حاوی اندیشه های ملی و آزادی خواهانه بود . رهربی حزب وفد که زغلول پایه گزاری کرد هم  ۀقانون اساسی تاز 
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م به 2301ش/2992لیربال شد که تا انقالب  ۀبود . کشور وارد یک دوران مرشوط در اختیار قبطی ها و هم مسلامنان
 درازا کشید.

این رویدادهای غیر مذهبی در مرص با انهدام نهایی نظام سیاسی اسالمی موجود در خاور میانه در پایان جنگ جهانی 
در مرص و در رسارس منطقه تقویت كرد  اول ،مقارن بود . رویدادهای تركیه مواضع طرفداران جدایی دین از سیاست را

تركیه خنثی كرد و تحت لوای جمهوری ،ملی گرایی،مردم گرایی،حكومت  ۀ. آتاترك طرح های امپریالیستی را دربار 
سكوالر،دولت گرایی و انقالبی گری طرح توسعه را در كشور به راه انداخت . اصالحات او شامل كنارگذاردن خط عربی 

 ای خالفت بود.و مهمرت از آن الغ
اسد ابادی و عبده از هامن آغاز معتقد بودند كه مقاومت كامیابانه در مقابل غرب مستلزم مقدار زیادی گرته برداری 
از آن است . پیروان عبده در مرص كه بیشرت به فراخوان او مبنی بر تقلید از غرب پاسخ داده بودند ،اكنون الگوی 

 را قاطعانه به سمت ملی گرایان غیر مذهبی )سكوالر(سوق میداد.معتربی در اختیار داشتند كه آنها 
ابهامات میان میزان مقاومت و تقلیِد همزمان ،جریان و گرایِش به كلی متفاوتی را نیز پرورش داد . محمد رشید رضا 

به شیوه م(، برجسته ترین پیرو عبده ،در مقابل فشار نیرو های مدافع غربی شدن جامعه 2390-2100ق/2111-2900)
ای كامال متفاوت عمل كرد و به جای تركیه ، عربستان سعودی را منبع الهام خود اختیار كرد . هرچند رشید رضا در 

آموزشهای استاد خود عمل كند ،اما بد شدن وضع اعتقادات مذهبی او را به میزان فزاینده  ۀآغاز كوشید به هردو جنب
مندگی سوق داد . رشید رضا به مذهب حنبلی گرایش داشت و به این ای به سمت راهربد های دفاعی و حاكی از رش 

باور دست یافت كه جنبش اصالح طلب عربی اوایل قرن دوازدهم هجری/هجدهم میالدی به رهربی محمد بن عبد 
كارآمد تری از تسلیم شدن  ۀمذهبی تفكر حاكم بر دولت عربستان سعودی را به وجود آورد ،نظری ۀالوهاب كه شالود

 ر مقابل غرب است.د
وهابی ها خواستار بازگشت به برداشت ابن حنبل از اسالم بودند كه اطاعت مطلق از قرآن و حدیث طبق تفاسیر 
علامی معترب و مسئول هر نسل و طرد بدعت های غیر رشعی را می طلبید. رشید رضا همسو با این تفكر مجموعه ای 

را با یك رشیعت اصالح شده انطباق دهند. رشید رضا یاد آور شد كه فتوا صادر كرد كه می كوشیدند قوانین موجود 
دولت سعودی كه بر این اساس در اوایل قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میالدی شكل گرفت هرگز در مقابل حمالت بی 

صورت یكی  امان استعامر از پای در نیامد . رشید رضا نیز نظیر اسد ابادی و عبده ،هرچند یك اصالح طلب بود ، اما به
اسالمی را  ۀخصلت شاخص جامع ۀاز علام سخن میگفت . رشید رضا در هامن حال كه میكوشید تا عوامل تضعیف كنند

عقل ابزاری و كار آمدی استقبال كرد . او باالتر از همه بر خلق اشكال تازه ای از  ۀمهار كند ، از مفاهیم متجددان
 تحت رشایط امروزی باشد تأكید داشت.]رشید رضا،محمد؛ وهابیت[زندگی نهادی كه بیانگر نقش اجتامعی اسالم 

رشید رضا ،به هنگامی كه شاگردش حسن البناء اخوان املسلمین را تأسیس كرد  ۀم ،تفكر اصالح طلبان2311ش/2919در 
دهای نهادی و خود را به بار آورد . حسن البنا نیز نظیر استادش از روشها و راهرب  ۀ،اثر گزار ترین و دیر پاترین مثر 

ارتباطی امروزی برای ایجاد تشكیالتی پایدار جهت پیشربد امر امروزی كردن اسالم بهره گرفت . اما طرح حسن البنا بر 
اسالم گرا بود كه ادعای منایندگی نه فقط مردم مرص بلكه رسارس جهان  ۀخالف رشید رضا ،بیانگر ایجاد یك گروه برگزید

 را داشتند .
م ، این 2311ش/2911 ۀطرح حسن البنا بیانگر وخامت وحشتناك وضع مادی مرص بود . در اواخر ده ۀویژگی تندروان

 ۀمطلب واضح بود كه اقتصاد مرص یك اقتصاد استعامر زده است . مرص برای مدت بیش از نیم قرن فقط صادر كنند
دشوار تر ساخته بود ، زیرا انگلیس خام به كارخانه های انگلیس بود . اشغال مستقیم مقدمات جّدی و مؤثر را  ۀپنب

سهامداران اروپایی ، همچنان مرص  ۀقید و بند وابستگی اقتصادی را محكم تر كرده بود . سیطره بر كانال سوئز به وسیل
را وابسته به نظام اقتصاد جهانی غرب نگه میداشت . در واكنش به ركود اقتصادی بزرگ  ، بخش خصوصی مرص شامل 

رجی با الهام از غرب ،كشور را در مسیر جایگزینی واردات و گسرتش صنایع هدایت می كرد . حال، یك گروه بزرگ خا
 به نظر می رسید ابعاد اقتصادی و سیاسی حیاتی كشور در انحصار نخبگان سكوالر غرب گرا قرار گرفته است.

ای اخوان املسلمین مبنی بر حسن البنا نقش مهمی در اعتبار بخشیدن به ادع ۀبدون شك شخصیت بی نهایت پر جذب
موّجه اسالمی ایفا كرد ، اما در پیدایش چنین وضعی چیزی بسیار بیشرت از شخصیت یك مرد دخیل بود .  ۀیك گزین ۀارائ

برداشت حسن البنا از نیازهای مرص به شكسنت پیوند های وابستگی ، به عرصه های سیاسی و اقتصادی محدود منی 
صدمات ، استعامر داخلی بود . او هشدار داد كه دشمنان اسالم به پیكر جامعه وارد شده  شد:او می فهمید كه بدترین
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اسالمی حمله و آنرا تضعیف میكنند و به مغز و روح مسلامنان آسیب می زنند . مرصیان  ۀاند و از درون به جامع
 سیاسی استعامر را تشكیل می دادند آماج اصلی حمالت او بودند. ۀغرب زده كه طبق

حسن البنا اخوان املسلمین را وارث جنبشی مقاومتی )سیاسی،اقتصادی فرهنگی(میدانست كه ویژگی قرن سیزدهم 
هجری/نوزدهم میالدی مرص را تشكیل می داد . این تنها اخوان املسلمین بودند كه به امكان برپایی مقاومتی كه 

كوشیدند تا طرز فكر و « استعامر داخلی»ترسناك  ۀخصلت فرهنگی داشت ،پی بردند . اخوان املسلمین در مقابل پدید
اجتامعی اصیلی ارائه دهند كه با اسالم هامهنگ و در عین حال با جهان امروز نیز سازگار باشد . آنها كوشیدند  ۀروحی

را در فعالیت ها و خدمات مشخص به گروه بزرگی از مسلامنان ،به ویژه در نواحی «اسالم اجتامعی»تا اصول اخالقی 
مستقیم  ۀشهری ،ارائه دهند . آنها همزمان كوشیدند تا مسئولیتهای سیاسی مقاومت را نیز به عهده گیرند و در مبارز 

با نیرو های اشغالگر انگلیس در منطقه كانال ]سوئز[ و با صهیونیست ها در فلسطین ، اعتبار فراوان و ماندنی كسب 
اخوان املسلمین در خارج كمك كرد و پیوند های فرا ملی آن را با  كنند . این اعامل نظامی به تحكیم شهرت و اعتبار

جهان برگ اسالم ، كه بعد ها شاهد ایجاد شاخه هایی از اخوان املسلمین در بخش های مختلف خود )از همه مهمرت 
ن نفر م به حدود یك میلیو 2301ش/2911 ۀسوریه و اردن(بود، تقویت كرد.تعداد اعضای اخوان املسلمین مرص در ده

 رسید.
كار آمد در مرص چشم گیر ترین میراث اخوان املسلمین برای زندگی عمومی مرص بود « اسالم اجتامعی» رشح و بسط  

كه مستعد گرایش به خشونت بود ، این دستاورد « اسالم سیاسی»تند روی ، یا یك  ۀ. با وجود این ،از هامن آغاز یك رگ
در آغاز آماج حمالت خود را عوامل استعامری انگلیس و صهیونیست قرار داده  را مورد تهدید قرار داد . مبارزان كه

اصلی در این جریان  سید قطب بود . ظهور  ۀبودند ، به تدریج سالح های خود را به سمت رژیم برگرداندند . چهر 
سید قطب از درون  ۀاناخوان املسلمین به وجود آمد و پیدایش جریان تند رو  ۀاسالم اجتامعی كه به وسیل ۀجریان تاز 

 آن را تنها می توان در منت روابط میان گروه افرسان آزاد و اخوان املسلمین درك كرد.
م رهربی كردند كه به انقالبی از باال 2301ش/2992اعضای اصلی افرسان جوان ارتش كه كودتای افرسان آزاد را در  

با حسن البنا آشنا و با بسیاری از اندیشه های او موافق  تبدیل شد ، به اخوان املسلمین گرایش داشتند . آنها شخصا
بودند . هنگامی كه جامل عبد النارص و رسهنگهای جوان پیرامون او برای نخستین بار در جهت محدود كردن احزاب 
وه سیاسی اقدام كردند ، اخوان املسلمین معاف شد . اخوان املسلمین در روزهای حساس اولیه از هجوم ارتش علیه گر 

نخبگان سكوالر قدیمی حامیت كرد . اما بعد نارص در اقدامی كه یاد آور فرجام علامی سنّتی در روزگار محمد علی 
است، در مسیر تحكیم و تقویت قدرت خود در مقابل اخوان املسلمین ایستاد . این كشمكش اساسا از جنگ قدرت 

 ناشی می شد تا مسائل ایدئولوژیك . 
املسلمین ساده نبود . رژیم در دو نوبت كه تقریبا یك دهه با یكدیگر فاصله داشتند یورشهای  كار مهار كردن اخوان

م و در زمانی كه نارص برای ایجاد جو نابسامانی عمومی 2300ش/2999مرگباری  به اخوان املسلمین آورد . در 
م در صدد برآمد تنها سازمان شواهدی از خود میبافت ، ادعا شد كه سوءقصدی به جان او صورت گرفته است . رژی

باقی مانده را كه قادر به معارضه با قدرت دولتی بود درهم خرد كند . اخوان املسلمین به صورت زیرزمینی به حیات 
خود ادامه داد ، اما یك دهه بعد كه رژیم كوشید تا پایگاه چپ خود را تحكیم بخشد ، اخوان املسلمین یك بار دیگر 

 د و وحشیانه در هم كوبیده و پراكنده گشت.آماج رسكوب گسرتده ش
و 2991اخوان املسلمین در سلولهای زندان و تبعید نقد محكمی از از تجربه ی نارص تدوین كردند . مرص در دهه های 

م از اسالم به عنوان ابزار رابط و واسطه ، به دور افتاده بود . آنها در قلب رژیم نظامی یك خأل 2301و2301ش/2901
اقتصادی سیاسی و سیاست  ۀند.آنها معتقد بودند كه افرسانت آزاد به رغم متامی حركات ظاهری در زمینمی دید

خارجی ، منیدانند كه مقصد مرص كجاست . اخوان املسلمین معتقد بودند كه حاكامن نظامی به بهای از دست دادن 
 انسجام روحی و فرهنگی خود دنبال تجدد حاكم بر كشور های دیگرند . 

ید قطب با تحمل رنج و مرارت شخصی فراوان برداشت خود را از این مطلب تدوین كرد . او سیر فكری و اخالقی س
آن را جذاب یافت اما سفری  ۀخود را از موضعی طرفدار غرب آغاز كرد . او به عنوان یك جوان ، غرب و تفكر متجددان

ضد عربی كه در آنجا مشاهده كرد منزجر شد و از آنچه  به ایاالت متحده این نگرش را معكوس كرد . او از تبعیضات
 انحطاط اخالقی شهر های امریكا خواند به شدت تكان خورد . قطب در بازگشت به مرص به اخوان املسلمین پیوست .
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الزم برای رشح و بسط ستیزه جویی تازه فراهم آورد . به  ۀضد غربی قطب را تأیید كرد و انگیز  ۀخشونت رژیم تجرب
ر خالصه، قطب معتقد بود در حالی كه میلیونها مسلامن در مرص وجود دارد ، نظامی كه آنها مجبور به زندگی در طو 

نظری اوست رژیم مرص را به عنوان یك  ۀكه مهمرتین بیانیمعامل فی الطریق آن هستند اساسا غیر اسالمی است . او در 
او آن باشد كه او معتقد بود تنها تشكیل گروه پیشتازی از  بحث ۀرژیم غیر اسالمی محكوم كرد . شاید مهمرتین نكت

مسلحانه علیه رژیم دست زدند شانس موفقیت خواهد داشت . رژیم مرص مبارزه جویی  ۀمؤمنان رزمنده كه به مبارز 
مستقیم و خطرناك تفكر قطب را دریافت :او اعدام شد و جنبش وسیع اسالمی یك بار دیگر در هم شكسته شد . اما 

م به اوج خود رسید . یك بحران مالی 2301ش/2901 ۀامروزی سازی مرص در اواسط ده ۀالش رژیم برای اجرای برنامت
نارصیستها پایان داد  ۀم ،تقریبا به تجرب2309ش/2900به همراه شكست خرد كننده از رژیم اشغالگر ارسائیل در جنگ 

لیربال و نه سوسیالیستی غرب چیز زیادی  ۀیدند كه نه چهر . بسیاری، از بررسی این رویدادهای مهم به این نتیجه رس
برای مرصیها به ارمغان نیاورد . راه برای كسانی ،چه میانه رو چه تند رو، كه مدعی اند از طرف اسالم سخن میگویند ، 

 هموار شد ]جامل عبدالنارص؛قطب، سید؛نارصیسم[
م ، راه را برای بازگشت مجدد اخوان املسلمین باز 2392ش / 2901مرگ نارِص شكست خورده و جانشینی سادات در 

سطوح ، او برای كنرتل كردن نارصیستهای قدیمی و دیگر عنارص چپ  ۀكرد ، با چرخش رژیم سادات به راست در كلی
 ۀگرا به جریان اسالمی روی آورد. اخوان املسلمین كمرت از پنج سال پس از شهادت سید قطب ریا، بار دیگر در صحن

م به بعد ایفا كنند 2301ش / 2911 ۀمرص پدیدار شدند تا مهمرتین نقش خود را در زندگی عمومی مرص از ده سیاسی
. البته تفاوتهای مهمی پدیدار شده بود . هیچ رهرب واحدی به قامت و توامنندی حسن البنا وجود نداشت ، نكته ای كه 

ه جریان عمومی میانه رو كه به زندگی مساملت آمیز اهمیت كمی نداشت ولی در ابتدا به آن توجه نشد این بود ك
بازگشته بود سایه ای از ستیزه جویان را بر رس خود می دید كه از اردوگاههای كار اجباری محكم و خشن بیرون آمده 
 و از برخی نوشته های سید قطب الهام میگرفتند . جریان كلی اخوان املسلمین خود را در مسیر تازه ای میان رژیم و

 مبارزان خشنی یافت كه از میان مسلامنان خشونت دیده برخاستند.
اخوان املسلمین در این وضع دشوار نقشی را به عهده گرفت كه روزگاری علامی سنّتی نیز ایفا كرده بودند و آن اینكه 

ن منبع از طرف ملت سخن بگویند و منبع ظهور روشها و خط مشیهای متفاوت باشند . بدین جهت اخوان املسلمی
 م بود.2331و2311ش/ 2991و2901ظهور مالیم ترین و ستیزه جوترین جریانهای طرفدار اسالم در دهه های 

جریان كلی ، تحت رهربی پایدار اما بی روح عمر التلمسانی با رژیم سادات و حسنی مبارك سازش كرد . اخوان 
ر فرصتی بهره گرفتند تا نقش هرچه بیشرتی در كار در داخل نظم موجود،از ه ۀاملسلمین با اتخاذ خط مشی آگاهان

سلطه طلبی نارصیستها كوچك و ضعیف  ۀمدنی در حال تكوین ایفا كنند . در رشایطی كه اسالم رسمی به وسیل ۀجامع
كنرتل جای گرفته بودند، اخوان املسلمین یك جریان اسالمی  ۀشده بود و طریقتهای تصوف نیز در قالب هامن شبك

وسیعی از نهادهای اسالمی و اشكال تازه ای از فعالیتهای سیاسی و اجتامعی  ۀوجود آوردند كه شبك نیمه مستقل به
 اسالمی را به وجود می آورد . اسالم اجتامعی اشكال مشخصی می یافت.

واقعی خود را وارد كارزار نارصزدایی  ۀسازش با رژیم سادات مدتی كارایی داشت . اخوان املسلمین با شور و عالق
كردند كه از طرف دولت سازمان یافته بود و در تهاجم به سوسیالیسم و سلطه طلبی نارصی رشكت جستند . اما 

صلح  ۀم عواقب تغییر جهت سادات ، به ویژه در قالب عقد قرارداد جداگان2391ش/2901 ۀهنگامی كه در اواسط ده
مین با او متوقف شد . حتی اخوان املسلمین میانه م آشكار شد ، ائتالف ضمنی اخوان املسل2393ش/2901با ارسائیل در 

رو نیز معتقد بودند كه سادات با گسست خود از صفوف اعراب و مسلامنان ، بیت املقدس و فلسطینیها را فدای منافع 
مرص كرد . ایاالت متحده نتوانست ارسائیل را وادارد كه طبق تعهدات كمپ دیوید كاری برای نلسطینیها  ۀتنگ نظران

صلح و رفاه رژیم  ۀجام دهد و شكاف اجتامعی در مرص بر اثر سیاستهای آزاد سازی اقتصادی افزایش یافت . وعدان
اسالم گرایان تند رو به هنگامی  2312/ اكترب 2901سادات وفا نشد و سادات منزوی و آسیب پذیر بر جا ماند . در مهر

 نظامی سان میدید او را ترور كردند . ۀكه او از یك رژ 
ز در مراسم سان حضور داشت از سوءقصد جان به در برد و طی یك روند یمعاون رئیس جمهور ، حسنی مبارك كه او ن

بی درد رس قانونی به ریاست جمهوری رسید . مبارك كار خود را با اعتقاد كامل به ادامه دادن سیاستهای سادات ، از 
مبارك در آغاز تا حدی روند دموكراتیك كردن را كه سادات به  جملبه سازش با اخوان املسلمین میانه رو ، آغاز كرد .

 دامه داد .اطور ازمایشی رشوع كرده بود ، گسرتش داد . او به تقویت روند حضور اسالم رسمی در زندگی عمومی 
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نخست حكومت مبارك، جریان اسالمی در مرص در اشكال گوناگون به چشم میخورد. ائتالف با احزاب  ۀدر پایان ده
سیاسی قانونی اسالم گرایان رسشناس را به مجلس برده بود و نقش مهمی در سندیكاهای حرفه ای و بسیاری از كارهای 
انتشاراتی بدانها بخشیده بود . مساجد نیز همزمان مظایف خود را گسرتش داده و نه متها به فعالیتهای مذهبی می 

خدمات اجتامعی ، خدمات خوبی را به بهای ارزان ارائه می پرداختند ، بلكه همچنین به عنوان درمانگاه تسهیالت 
متوسط و نیز متوسط به پایین را به خود جلب می كردند . اما علی رغم پیرشفتهای چشم  ۀدادند و خانواده های طبق

 تهدید آمیزی بر رشایط انداخته بودند. ۀگیر اسالم اجتامعی،اسالم گرایان تند رو سای
به گروههای كوچك وئ غالبا خشونت آفرین تقسیم شده بود ،همچنان با ایجاد درگیری های اسالم سیاسی مبارز كه 

طبقات اجتامعی حامیت  ۀمرگبار انرژی رژیم را مرصوف خود می كرد . در حالی كه جریان وسیع اسالمی از جانب كلی
شهرستانی مورد حامیت قرار می می شود ، گروه تندرو و مبارز ظاهرا به طور عمده از جانب طبقات متوسط به پایین 

و 2گیرد و رهربان آن از نخبگان روستاها برمیخیزند . این گروهها به ویژه در آن بخشهای از مرص علیا، نظیر مینیا
كه جمعیت مسیحی بزرگی دارند ، نیرومندند. گروههای تندروی اسالمی بر رس تعیین آماج مناسب خشم  1اسیوط

ه(با یكدیگر تفاوت دارند . برخی گروهها ، نظیر التكفیر و الهجرة بر دوری گزیدن از ویرانگرشان )رژیم یا كل جامع
طرفدار « الجهاد»جامعه برای حفظ پاكی خود به عنوان پیشگام یك نظم اسالمی واقعی تأكید می كنند و دیگران نظیر 

نا آرامیهایی اجتامعی به  حمالت ناگهانی و ترور هایی هستند كه برای تضعیف حكومت مبارك طراحی شده اند و
 .ونی قهر آمیز حكومت باز می كندوجود می آورند كه راه را برای رسنگ

تا حدودی مؤثر ترین سالح حكومت علیه تندروهای اسالمی طرفدار خشونت ، اخوان املسلمین میانه رو بود. حكومت  
از طرف دیگر آنها را تشویق میكرد كه  فعالیت اخوان املسلمین را پیوسته گسرتده تر میساخت و ۀاز یك طرف عرص

برای محدود كردن عنارص تند رویی كه رهربی خود آنها را نیز به معارضه می طلبیدند ، با رژیم همكاری كنند . اما 
رهربی بی روح این سازمان مانع بهره گیری كامل اخوان املسلمین از این فرصت میشد . منفی ترین جنبه میراث حسن 

هربی بود كه او در پشت رس خود به جا نهاد . حسن البنا در طول عمرش برگرد خود نه با استعدادترین ر  ۀالبنا جنب
افراد، بلكه وفادارترین افرادرا جمع می كرد كه محدو.دیت ها و ناتوانی های چشمگیر او جربان می كردند. رسكوب 

 وضع را بد تر كرد . رسمی كه آگاهانه رهربان اصلی را آماج حمالت خود قرار می داد لین
عجیب نیست كه برخی از خالق ترین و اصیل ترین متفكران مسلامن مرص قالب اخوان املسلمین را بسیار تنگ و 
محدود یافتند . در اواخر قرن چهاردهم هجری/ بیستم میالدی ، برخی از مهمرتین چهره های اخوان املسلمین از این 

د های ضعیفی با اخوان املسلمین حفظ كردند و همیشه بر نقش تاریخی سازمان خارج شدند و هرچند غالبا پیون
حسن البنا و اسالم اجتامعی تأكید ورزیدند ، اما كوشیدند به صورت چهره های مستقل مسلامن عمل كنند . مهم ترین 

 0سف القرضاویمینامیدند و چهره هایی چون یو  9بی شكلی بود كه كه خود را جریان نوین اسالمی ۀاین گروهها ، دست
را گرد هم جمع كرده بود . كامل ابو املجد در آغاز دوران 0و فهمی هویدی 0، شیخ محمد الغزالی ، كامل ابو املجد 

مبارك و از طرف این گروه بیانیه ای ارائه داد كه دیدگاههای میانه روی آنها را ترشیح  میكرد و بر تعهد و اعتقاد آنها 
گروه ، جلوی این كار را گرفت و بیانیه  ۀأكید می ورزید. رژیم علی رغم مواضع میانه روانبه دموكراسی و كرثت گرایی ت

 برای مدت یك دهه انتشار نیافت.]غزالی ، محمد[
مدنی مرص حفظ كردند و كوشیدند  ۀنخست حكومت مبارك ، اسالم گرایان جدید حضور خود را در جامع ۀاما در ده

ا در حال رشد مسلامنان به وجود آورند . دیگر روشن فكران مستقل رسشناس رهربی روشن بینی برای جامعه رسیع
تجدید نظر در نقش اسالم در زندگی عمومی كار  ۀدیپلامت )كه فعاالنه در زمین 1و حسین امین 9نظیر طارق الِبرشی

كه از عبده بسیار فراتر كرده است(نیز به آنها پیوستند . امین به ویژه موضع شدیدا خرد گرا و واقع گرایی اتخاذ كرد 
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تفسیر امروزی  ۀمی رفت . او بر پذیرش كامل نقش نیروهای تاریخی در شكل دادن به میراث مذهبی و در زمین
 اسالم،بر به حساب آوردن رشایط جدید پافشاری می كرد .

راه حل نظامی به  ۀش(، اسالم گرایان جدید در مخالفت با حامیت رژیم از قطع نام2903در جریان جنگ خلیج فارس )
رهربی امریكا ، دو بیانیه خطاب به ملت انتشار دادند كه در آنها تجاوز عراق به كویت را محكوم كردند ودر عین حال 
خواستار یك راه حل دیپلامتیك عربی و اسالمی شده بودند . این چهره های برجسته در لحظات تنش شدید اجتامعی 

دید می آمد ، بر تسامح مذهبی و پذیرش مسیحیان مرص به عنوان اعضای كامل كه بر اثر كشمكشهای قومی و نژادی پ
سیاسی و اجتامعی مرص تأكید می ورزیدند . آنها برای وضع جوانان فوریت بیشرتی قائل بودند و جوانان  ۀمجموع
م به 2331ش/2991 ۀمرص را دوستانه مخاطب قرار میدادند كه به نظر می رسید در رشایط بسیار بد ده ۀرسخورد

 ندای گوشخراش بی دانش ترین وارثان سید قطب گوش فرا داده اند.
مدنی ، به ویژه با التفات به نیاز جاری به تعریف یك زندگی  ۀدر بررسی تاریخ روابط میان اسالم ،دولت مرص . جامع

ولی در تكامل زندگی مشرتك برای مرصیان این نكته آشكار شد كه اسالم نقش بسیار مهم ، اما دامئا متغیر و متح
عمومی مرصیان ایفا كرده است . در منت این تاریخ ، روشن فكران و گروههای مسلامن برجسته ای پدید آمده و راه 
حلهای بی نظیر و متنوعی در مقابل مدرنیسم)تجدد( و نفوذ غرب ارائه داده اند . این امر به بهرتین نحو در تالشهای 

اهیم تجدد به منظور جذب و گسرتش نفوذ آن در مرِص تحت رشایط اسالمی متجلی خالقانه آنها برای كار روی مف
 است. 

پس از قرارداد كمپ دیوید و ترور سادات ، در دوران حسنی مبارك در كنار عادی سازی روابط دولت مرص با رژیم 
اقتصاد آزاد و پیوسنت این  صهیونیستی و مقابله با اسالمگرایان و نیروهای مبارز فلسطینی گامهایی نیز برای ایجاد

كشور به بازارهای جهانی برداشته شد اما گشایش چندانی فراهم نیامد و مرص به ویژه در دوران حسنی مبارك بیش از 
پیش در ورطه وابستگی به كمكهای غرب قرار گرفت و اقتدارگرایی غیر توسعه ای خصیصه بارز حكومت شد . به طور 

با پشتوانُه نیروهای مسلح و سازمانهای امنیتی و هواداران آن در قالب حزب حاكم كنگرُه  كلی در مرص ،رژیم اقتدارگرا
ملی با بهره گیری از یك اپوزیسیون صوری و نظام بسیار كنرتل شدُه منایندگی پارملانی ،حكومت را اداره میكند با این 

نكه دولت در تأمین نیازهای مردم به شدت در حال نسبت به افزایش بنیادگرایی در مرص تردیدی وجود ندارد به ویژه آ 
تنگنا قرار داشته و تورم افسارگسیخته و بیكاری باال متام مرص را تحت تأثیر قرار داده است . از سوی دیگر و به ویژه 
پس از پیروزی انقالب اسالمی و همچنین تشكیل گروههای جهادی افغان ، متایالت اسالم خواهی و ضد صهیونیستی به 

در جامعُه مرص به ویژه دانشگاهیان افزایش یافته است و گروههای اسالمگرا از طریق خدماتی كه در سطوح  شدت
مختلف به مردم میدهند،دارای محبوبیت هستند و به رغم رسكوبهای شدید دولت توانسته اند بخش زیادی از 

مردم بی پناه نوار غزه،علی رغم مشكالت مردم را در حد روستاها و گروههای كوچك شهری حل كنند و حتی به 
مخالفت دولت ، كمك رسانی كنند آنچه مشكالت كنونی را دشوارتر میكند نبوِدچشم انداز مشخص اسرتاتژیك در 
باالترین سطوح هیئت حاكمه در خصوص چگونگی حل فشارهای اجتامعی   اقتصادی است در این رشایط اپوزیسیون 

م 1110ش/2910یست و تنها گروه اخوان املسلمین ) به ویژه پس از انتخابات سكوالر از محبوبیت خاصی برخوردار ن
مجلس و كسب موفقیت نسبی در این انتخابات(میتواند به عنوان یك گروه اپویسیون جّدی و یا حزب سیاسی مخالف 

بل توجه است . مطرح باشد . ضمن آنكه موقعیت شخصیتهای مستقل مرصی كه از وجهُه بین املللی برخوردارند، نیز قا
به نظر میرسد رشایط متزلزل كنونی تا تثبیت نهایی مسئلُه جانشینی رئیس جمهور و استقرار جایگاه مناسب 

مشكالت اقتصادی و چشم انداز بی ثباتی در مرص، مركز »اسالمگرایان ادامه پیدا كند )محمد حسین حافظیان ،
سقوط حسنی مبارك و برچیده شدن یكبارُه سیطرُه امنیتی و (. ضمن آنكه 2913تحقیقات اسرتاتژیك، تهران، فروردین

اقتصادی و سیاسی حزب حاكم، معادالت جدیدی را پیش رو آورده و آیندُه مرص را با ابهامات و چالشهایی روبه رو 
   ساخته است.
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 لیبی
کیلومرت  001/903/2کشور جامهیر عربی لیبی با 

مکره مربع وسعت )پانزدهمین کشور جهان( در نی
شاملی، نیمکره رشقی در شامل قاره آفریقا قرار 

   دارد.
این کشور با مرص در رشق، با سودان در جنوب 
رشقی، با چاد در جنوب، با نیجر در جنوب و جنوب 

در غرب و با تونس در شامل غربی  غربی، با الجزایر
لومرت آن را سواحل دریای مدیرتانه تشکیل کی 2991 کهباشد. لیبی در حدود شش هزار کیلومرت مرز دارد همسایه می

در قلب شامل آفریقا و مدیرتانه در حد لیبی دهد. می
فاصل مغرب عربی و خاورمیانه قرار گرفته و به 
عنوان پل ارتباطی بین کشورهای آفریقایی و مغرب 

 گردد.عربی و خاورمیانه تلقی می
به طور کلی این کشور از سه منطقه مشخص 

شکیل شده است که هر یک دارای جغرافیایی ت
 باشد. نواحی جداگانه می

منطقه غربی تریپولیتانیا که از غرب به جنوب امتداد 
 دارد.

که دومین منطقه قابل اهمیت سیرنایکا منطقه رشقی 
 رود.به شامر می

منطقه فذان که در واقع سومین استان بزرگ در 
آید. این ناحیه قسمت جنوبی کشور به حساب می

ای اهمیت چندانی نبوده و عمدتا بیابان و مل یزرع دار 
 باشد.می

نود و چهار درصد خاک کشور لیبی از بارندگی اندکی 
برخوردار است. لذا این کشور از نظر آب و هوایی 

های شاملی این رسزمین که گرم و خشک است. قسمت
های شاملی ناحیه رشقی در مسیر رد. بلندیای دادر جوار دریای مدیرتانه واقع شده است هوایی مالیم و مدیرتانه

بادهای غربی آن منطقه واقع شده و آب و هوایی مرطوب و مطبوع دارد. درجه دما و حرارت در این کشور متغیر 
وزد و باعث های مربوط به اوضاع جوی این کشور است از ناحیه صحرا میاست. زیرا بادهای مخصوص که از ویژگی

 گردد.ارت در ظرف چند ساعت و یا چند روز میتغییرات شدید درجه حر 
ترین باشد که آن هم در عریضمناطق قابل سکونت کشور لیبی عمدتا شامل نوار رسسبز ساحلی دریای مدیرتانه می

کند. تقریبا در مناطق صحرایی های رشقی از جمله جبل اخرض تجاوز منیکیلومرت عمق در اطراف جلگه 90مناطق از 
ای کند و اگر جمعیت اندک و پراکنده در این گونه مناطق وجود دارد، به صورت چادرنشینی و قبیلهیکسی زندگی من

نفر سکونت دارند که با این محاسبه تقریبا متامی جمعیت تنها در ده  0/2است، چرا که در هر کیلومرت مربع حدودا 
بیابان و غیرمسکونی است و طبق برآوردهای کنند و نود درصد خاک این کشور عمال درصد خاک این کشور زندگی می

خانه خالء »درصد از خاک این کشور قابل کشاورزی است. از این رو اصطالحا به جامهیری لیبی نام  0/2آماری تنها 
 منایند.اطالق می« بزرگ

 جغرافیای انسانی
مردم لیبی به زبان عربی   نفر بوده است. 001110909میالدی  1129جمعیت جامهیر عربی لیبی بر اساس آمار سال 

و ارند. دین رسمی مردم اسالم و پیر های ایتالیایی، انگلیسی و فرانسوی نیز آشنایی دکنند و برخی با زبانتکلم می
 باشند.مذهب مالکی می

 افریقا قاره  در لیبی : موقعیت8 شکل

 : نقشه کشور لیبی3 شکل
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اخته ها را به دلیل کارگران ماهری که داشتند از آن خود سکردند و اکرث حرفهها در طرابلس زندگی میایتالیایی غلبا
کردند که ها بود. اقلیت یهودی نیز در طرابلس و اطراف آن زندگی میبودند و اکرث صنایع منطقه طرابلس در دست آن

ها از ثرومتندان لیبی بودند که بیشرتشان اقتصاد و شدند. اکرث آندر حدود سی هزار نفر می 2301تا قبل از سال 
به مرص کشور لیبی را ترک  2309ا بعد از حمله رژیم ارسائیل در سال هتجارت این کشور را در دست گرفته بودند. آن

 ها در لیبی باقی ماندند.کردند و تنها درصد بسیار کمی از آن
با بهبود وضعیت بهداشتی و وضعیت اقتصادی به خاطر صدور نفت و باالرفنت درصد باسوادی و رشد افکار عمومی در 

تری رسید، به طوری که در حال حارض لیبی از نظر میانگین عمر جمعیتی جزء میان مردم، رشد جمعیت به حد متعادل
 .استشود و از نظر جمعیتی این کشور دارای جمعیت جوان کشورهای در حال رشد محسوب می

  باشد:از نظر تعداد جمعیت شهرهای این کشور به ترتیب ذیل می
، خمس، ی الزاویه، سبها، البیضاء، اجدابیا، طربق، املرج، زلینتشهرها :چهارم، مرصاته :سوم، بنغازی :دوم ،طرابلساول: 

 بقیه شهرها. -پنجمرست، صرباته، درنه و 
 غرافیای سیاسیج

کیلومرت در کناره جنوبی مرکزی دریای مدیرتانه به عنوان پل ارتباطی این منطقه  2111لیبی با داشنت ساحلی در حدود 
یرد و با توجه به گیانه مورد محاسبه تحلیل گران سیاسی و اقتصادی قرار میبا سایر مناطق آفریقا و بخشی از خاورم

ای برخوردار است. با استقرار این کشور در قسمت شاملی آفریقا و نزدیکی به قاره اروپا از اهمیت ژئوپلتیکی ویژه
دار است. مداخله عنایت به نکات ذکر شده کشور لیبی از جایگاه با اهمیتی در نزد کشورهای استعامری برخور 

مستقیم سه کشور بزرگ غربی؛ آمریکا؛ انگلیس و فرانسه در جریان سقوط هواپیامی پان امریکن بر فراز اسکاتلند و 
های موجود در دنیا را به منایش ادامه آن تحت عنوان بحران الکربی به وضوح برخورد دوگانه غرب در قبال بحران

کنند دانند و تالش میهیچوقت مناطق مهم را خارج از چارچوب منافع منی های بزرگگذاشته و نشان داده که قدرت
 حضور خود را ولو با به وجود آوردن بحران حفظ منایند.تحت عناوین مختلف سیاسی و اقتصادی 

این کشور قبل از فروپاشی نظام دو قطبی تنها کشور سوسیالیست متامیل به رشق و دوست قابل اطمینان شوروی 
قاره آفریقا بوده است و لذا روابط نزدیک بین لیبی و شوروی منافع کشورهای غربی به ویژه آمریکا را به سابق در 
از نظر شد که توجه تحلیل گران سیاسی را هایی در این کشور دیده میویژگی در زمان قذافی انداخت.خطر می

 ترین آنها اشاره منود:توان به مهمکه میجغرافیای سیاسی جلب کرد 
هایی با برد توان با نصب موشکالف( از این کشور به علت داشنت فاصله کمی که با کشورهای اروپایی دارد می

 متوسط و بلند قلب اروپا را مورد هدف قرار داد.
 توان کلیه حرکات و نقل و انتقاالت دریایی را در دریای مدیرتانه زیرنظر داشت.ب( از سواحل این کشور می

غنی و عظیم نفت و نزدیکی مکان تولید تا بازار مرصف توجه اروپاییان را جلب منوده است. همین  ج( وجود منابع
کشورها علیرغم دشمنی با نظام این کشور همچنان به روابط اقتصادی خود اهمیت داده  آنمسئله باعث شده بود که 

ویت روابط اقتصادی اروپا بر نفوذ در بازار و رفت و آمدهای خود را حفظ منایند و به تعبیر یکی از سفرای اروپایی تق
 گردد.های سیاسی با لیبی ارزیابی میاین کشور جدای از روابط و موضوع گیری

د( استفاده از تسهیالت بندری مناسب لیبی در متام طول سال برای کشورهای آفریقای مرکزی مانند مالی، چاد و نیجر 
 ای برخوردار است.مالحظهکه به دریا دسرتسی ندارند از اهمیت قابل 

درخور توجه و تعمق است زیرا لیبی از اعضای املللی بین ای وجایگاه کشور جامهیری عربی لیبی در ابعاد منطقه
 سازمان کنفرانس اسالمی،. 1 ،های تابع آنسازمان ملل متحد و سازمان. 2های مهمی چون: ها و اتحادیهسازمان

 . اتحادیه مغرب عربی در شامل آفریقا0 و سازمان وحدت آفریقا. 0تحادیه عرب . ا0 ،عدم تعهدجنبش سازمان  .9
 .است

 ادیان و مذاهب
اکرثیت قریب به اتفاق این مردم مالکی  هب مالکی در این رسزمین رایج است واز بین چهار مذهب اهل سنت، مذ

کنند. مناطق جبل الغربی زندگی می باشند که درفقط عده کمی از مردم لیبی تابع مذهب اباضیه می هستند.مذهب 
باشند. مردم این رسزمین کامال مقید به اجرای احکام مذهبی تعدادی هم پیرو مسلک صوفیه، تیجانیه و القادریه می
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های منایند و منازهای جمعه نیز با عالقه و با صفخود بوده و به شکل سنتی منازهای خود را به جامعت برگزار می
 گردد.ور برگزار میفرشده در این کش

در شهر طرابلس دو کلیسا وجود دارد که اندک مسیحیانی که در آنجا وجود دارند در این دو کلیسا احکام مذهبی خود 
های مقیم طرابلس و سایر افرادی که به این آورند. این دو کلیسا محل عبادت مسیحیان مهاجر، دیپلامترا به جا می

باشد. گفته شده است تعداد کمی هم یهودی در این کشور به صورت پراکنده زندگی منایند، میکشور رفت و آمد می
 کنند که از نظر آماری حائز اهمیت نیستند.می

 مراکز آموزشی اسالمی در جامهیری عربی لیبی
ک ترین و زیباترین مدارس آموزشی در لیبی در عرص قدیم مدرسه اسالمی املنترصیه بوده که به دست ییکی از مهم

هجری قمری ساخته  001-000های عامل اسالمی به نام ابی محمد عبدالحمید بن ابی الربکات بن ابی الدنیا در بین سال
شده است که به سبک بسیار زیبا و معامری سنتی نزدیک طاق رومانی بنا گردیده است. در عرص جدید نیز مراکز 

های مستقل و ها تعدادی از دانشکدهعالوه بر این اسالمی متعددی به سبک جدید و پیرشفته ساخته شده است.
ها سازمان جمعیت دعوت ترین آنورزند و مهمآموزش عالی نیز در این کشور به تدریس اصول اسالمی مبادرت می

باشد که در راستای این گفته آقای معمر قذافی رهرب لیبی که باید فریاد حق و انقالب اسالمی در دنیا طنین اسالمی می
 تأسیس گردیده است. 2391نداز گردد و صدای آن به گوش متام جهانیان در اقصی نقاط عامل برسد، در سال ا

این جمعیت هدف خود را معرفی قرآن مجید و سیره سنت نبوی و تربیت مبلغین برای اجرای احکام اسالمی، برقراری 
المی و گسرتش زبان عربی اعالم منوده است و ها و مؤسسات مذهبی به منظور نرش فرهنگ اسمتاس و ارتباط با هیئت

توانن ایجاد شده است. دانش آموزان می 2390باشد که در سال ای به نام دانشکده تبلیغات اسالمی میدارای دانشکده
پس از اخذ دیپلم وارد این دانشکده شوند این جمعیت در دمشق، کراچی و لبنان، شعباتی را دایر و همچنین یک 

المی نیز در لندن تأسیس منوده است. در حال حارض دانشجویانی از کشورهای مختلف مشغول تحصیل در دانشکده اس
باشند. سی مرکز اسالمی با این جمعیت همکاری دارند های وابسته به این جمعیت در داخل و خارج لیبی میدانشکده

های ها و گروهنرهای مذهبی مسیحی کاروانبرای ارسال دارو و انجام تبلیغات و مبارزه با میسیو  2311که از سال 
 نقاط مختلف جهان اعزام داشته است.اسالمی متعددی را به 

الف( فرهنگ سنتی همراه  توان فرهنگ کنونی جامعه لیبیایی را به سه عامل به رشح ذیل تقسیم منود:به طور کلی می
 .ای از فرهنگ بومی و غربیج( آمیخته، اهل سنت براساس تعالیم –عربی  –ب( فرهنگ اسالمی ، ایهای قبیلهبا ارزش

های به هر شکل ممکن افکار مردم را به سوی دیدگاهکرد و تالش  ز هر سه فرهنگ مذکور استفادهعمر قذافی ام
جامهیری و »سیاسی خود از قبیل فرهنگ و ناسیونالیسم عربی و حاکمیت آرمانی در کتاب سبز خود تحت عنوان 

های گذشته جامعه لیبیایی را پایبند به ارزش . از سوی دیگر وی همواره سعی کردهدایت مناید« نظریه سوم جهانی
 ها ترغیب مناید.ها را به حفظ سنتجلوه داده و آن

کند که جوامع انسانی باید تا حد توان از در همین زمینه در کتاب سبز خود در بخش سومین نظریه جهانی اشاره می
مند گردد. اما با توجه به نکات ذکر ها بهرهو ملت خود دفاع مناید تا از منافع و مزایای آن ارزش خانواده و قبیله، قوم

گیرد و مشکالت شده و همچنین عدم مبارزه جدی با تهاجم گسرتده فرهنگ غربی که از طرق مختلف صورت می
ی بر اثر تحریم و استمرار آن، تحقق اجتامعی به ویژه رشایط ازدواج برای جوانان، ماهواره و رشایط دشوار اقتصاد

لیبی از جمله کشورهایی است که به لحاظ ساختار سیاسی،  اهداف آرمانی وی را با موانع جدی روبرو منوده است.
ای روبرو شده و این ای ناباورانه و غافلگیرانه با امواج ماهوارهاعتقادی و ملی و نیز پیشینه تاریخی و مبارزاتی به گونه

ای در افکار و اخالق ورفتارهای ر حال تسخیر فرهنگی نسل جدید این کشور است و تغییرات قابل مالحظهرسانه د
 وجود آورده است.اجتامعی مردم به

 و سیاست حکومت
کردند آفریقای شاملی اطالق میبه لیبی به جهت تاریخی دارای قدمتی طوالنی است. یونانیان قدیم نام لیبی را عموما 

هایی از رسزمین فعلی لیبی باشد که در اوایل هزاره دوم پیش از میالد در قسمتگرفته شده از نام قبایلی میو این نام 
  استقرار داشتند.
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ناحیه ساحلی غرب لیبی )طرابلس کنونی( از حدود دو هزار 
سال پیش محل رفت و آمد مالحان فنیقی و یونانی بوده و لیبی 

به مهاجرنشینی یونانی گردید  قبل از میالد تبدیل 091فعلی در 
و نواحی عمده آن کمی بعد به جز طرابلس غربی به ترصف 
یونان درآمد. در قرن ششم و هفتم پیش از میالد امور تجاری 

 ها رونق یافت.لیبی به دست فنیقی
مورا یونانی هر دوت نام لیبی را به کار برده و منظور وی از 

یل بوده است. وی جهان این کلمه منطقه جغرافیای غرب رود ن
را به سه قاره اروپا، آسیا و لیبیا تقسیم کرده است که منظور وی 

 از لیبی در اینجا هامن قاره آفریقاست.
را  لیبی قرن سیزدهم هجری/نوزدهم میالدی ویژگی اسالم در

راست دینی سنّی در نواحی شهری و شامری برداشتهای بدعت 
ه های نفوذ روستایی و قبایل میانه در حوز اآمیز و نامتعارف و ع

چادرنشین نواحی صحرا تشکیل می داد. نوع اخیر، خشکی و 
دشواری اسالم سنّی را دگرگون ساخت و آن را با اعامل اسالمی 

 خاص جوامع قبیله ای منطقه انطباق داد. 
د. نواحی سیرنایکا و در جغرافیای سیاسی معارص نیز استعامل رسمی کلمه لیبی از ابتدای قرن فعلی آغاز و مطرح ش

طرابلس غرب در قرن هفتم میالدی )قرن اول هجری( جزو قلمرو اسالمی اعراب شدند و از هامن زمان عربی سازی 
های اروپایی و همسایه بود تا اینکه در سال لیبی آغاز شد. در طی قرون بعدی بخشی از لیبی موقتا در دست دولت

دولت به ناحیه طرابلس غرب استقالل داد. و این  2920نی گردید. در سال قسمت اعظم آن جزو امپراطوری عثام 2002
اشغال لیبی توسط عثامنی برای دومین ناحیه جزو ماملک بربر در منطقه گردید که کار عمده آن تجارت دریایی بود. 

فرانسه به همسایۀ م، اساساً ایجاد مانعی برای اجرای طرحهای استعامری اروپا پس از هجوم  2190ق /  2101بار در 
به پیدایش نخستین مظاهر احساسات منجر شد. این وحدت بیان مردمی  م بود و 2191ق /  2100لیبی، الجزایر، در 

اسالم با مخالفت سیاسی، به ویژگی شاخص سیاست در لیبی بدل شده است، مشخصه ای که نه تنها معرّف مبارزات 
 .ود، بلکه همچنین نقش مهمی در جامهیری معمرّالقذافی ایفا کردضد استعامری و سلطنت سنوسی پس از استقالل ب

 سنوسیه
سید محمد بن علی سنوسی، یک روحانی الجزایری بود که به منظور در امان ماندن از دست اندازیهای خارجی و دفاع 

د. منطقۀ مجزای از اسالم علیه آنها به مکه رفته و هم زمان با احیا و تصفیۀ مذهب، فرقۀ سنوسیه را بنیان گذار 
بهرتین نقطه برای برپایی جنبشی  –که دور از نفوذ اروپا قرا داشت و تنها اسامً تحت حاکمیت عثامنی بود  –سیرنایکا 

 مذهبی بود که برای جا افتادن میان قبایل ساکن در حوزۀ نفوذ آن رسزمین تا حدی به نظریۀ هجرت اتکا می کرد.
ک جنبش احیای مذهبی نیرومند بود که در گسرتش به سیرنایکا، فزّان و بخشهایی سنوسیه برای مدت تقریباً نه دهه ی

، اهمیت 3از نواحی روستایی طرابلس، عنارص اقتصادی و مذهبی را با هم تلفیق کرده بود. طبق نظر امریس پیرتز
صحرا به ساحل مرص  اقتصادی سنوسیه در استفادۀ این طریقه از قدرت قبایل در راههای بازرگانی نهفته بود که از

اخالف (گذشتند. ارتباط مذهبی طریقه با قبایل محلی از طریق وارد کردن رشفاء کشیده شده بودند و از سیرنایکا می
مؤمنان صاحب کرامت محلی ( در صفوف  ( اند( و مرابطونپیامرب که از این طریق برخی از سجایای او را کسب کرده

 خود بیان می شد.
م.، سنوسیه به مذهب و نیروی سیاسی غالب در سیرنایکا تبدیل شد. امپراتوری در حال زوال عثامنی 23در پایان قرن 

سنوسی " موافقت کرد. خانقاه طریقه که اموالش رسامً از طرف عثامنیها  –به طور غیررسمی با "حاکمیت مشرتک ترک 
سالمی به شامر رفت. در اوایل قرن چهاردهم به عنوان وقف شناخته شده بود، در همه جا به عنوان مناد راست دینی ا

هجری  / بیستم میالدی، تنها برخی از علامی فعال در مراکز شهری قادر بودند تسلطی را که سنوسیه برقرار کرده بود 
به معارضه بطلبند. عجیب نیست که این طریقه رهربی مقاومت محلی را، به ویژه در سیرنایکا، در مقابل تجاوز ایتالیا 

                                                           
 

به ترتیب از باال به سه باند افقی : پرچم لیبی: 25 شکل
در  سفید ستارهو سیاه و سبز با یک هالل  ،قرمزن، پایی

نشان دهنده سه منطقه مهم  هارنگ .مرکز نوار سیاه رنگ
 سیرنایکا ، سیاه منادFezzan)) مناد فذان: قرمز است کشور

(Cyrenaica)  مناد طرابلسو سبز (Tripolitania.)  هالل
 است.  ، دین اصلی کشورنیز مناد اسالمماه و ستاره 

پرچم  را که  شورای ملی انتقالی این طرحاست که  گفتنی
فوریه  22در بود، ( 2363-2332پادشاهی سابق لیبی )

توسط رژیم کرد که ، جایگزین پرچم متام سبز سابق 2522
 . شده بود اعالم 2322قذافی در سال 
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عهده گرفت. هرچند رهربی سنوسیان رسانجام به مرص گریخت، اما در پشت رسخود بر 
م  2319ش /  2910شیوا بسیار، نظیر عمر مختار باقی گذارد که مبارزه با ایتالیا را تا 

 ادامه دادند.
میالدی با ناوگان دوم ارتش خود به سواحل لیبی حمله کرد و  2322ایتالیا در اواخر سال 

طی جنگ خونین به ترصف خود درآورد. پس از پایان یافنت جنگ و شکست طرابلس را 
همه  2320عثامنی، نفوذ ایتالیا آغاز شد و با وجود مقاومت مردم لیبی در اوایل سال 

کشور تحت اشغال ایتالیا درآمد. بعد از جنگ جهانی اول ایتالیا موافقت کرد تا در 
در  ایتالیا پارملان محلی برقرار شود. نواحی طرابلس غرب و سیرنائیک زیر نظر دولت

ایتالیا نواحی طرابلس غرب، سیرنائیک و فزان را به یک مستعمره  2390ژانویه سال 
این مستعمره جزء خاک  2393تبدیل کرده و نام آن را لیبی نهاد. در نهم ژانویه سال 

 ایتالیا منظور شد.
قا بین متحدین و متفقین روی داد و لیبی یکی از ای در شامل آفریهای عمدهدر طول جنگ جهانی دوم جنگ

به دست نیروهای انگلیسی، از قوای متفقین، افتاد. لیبی در میان  2301ها بود که در سال های مهم این جنگجبهه
شد. به این ترتیب که دو منطقه طرابلس و بنغازی زیرنظر موقتا توسط فرانسه و بریتانیا اداره می 2309-00های سال
 طی توافقی به ایتالیا مسرتد شد. 2303شد. سپس در سال ها زیر نظر فرانسویان اداره میها و منطقه سبگلیسیان

ها بحث و گفتگو درباره رسنوشت لیبی بین فرانسه، ایتالیا، رسانجام پس از سال
مسئله استقالل در کمیته سیاسی سازمان ملل متحد  2301انگلستان و آمریکا در سال 

تا حدی به علت ائتالف سنوسی با انگلیس در جنگ دوم جهانی و تا حدی د مطرح ش
به سبب تصمیم قدرتهای بزرگ مبنی بر اینکه لیبی نباید بار دیگر تحت قیمومت 

م، پادشاهی لیبی و در راس آن ادریس سنوسی،  2302ش /  2991ایتالیا قرار گیرد، در 
ادریس اول  2302دسامرب  10و در  نوۀ بنیان گذار طریقه، به عنوان شاه اعالم شد

 . رسام استقالل کشور را اعالم کرد
از سه ایالت طرابلس غرب، سیرنائیک و فزان تشکیل شده  2309کشور لیبی تا سال 

بود که نیمه خودمختار و دارای فرمانروایان مقتدر بودند. لیبی در آغاز جهت متوازن 
ها در و آن شدز انگلستان و آمریکا های اقتصادی امنودن بودجه خود خواستار کمک

های نظامی ایجاد منایند، در این زمینه مقابل اجازه یافتند در رسزمین این کشور پایگاه
 با آمریکا اشاره منود. 2300با انگلستان و پیامن  2309توان به پیامن می

سابقه درآمد کشور گردید و بیهای نفت کشف شد و همین مسئله باعث افزایش اولین منابع و چاه 2303در سال 
اوضاع اقتصادی و بیداری عمومی، دولت تحولی قابل مالحظه در وضع اقتصادی کشور پدید آورد. در سایه بهبودی 

های نظامی خود با انگلستان و نامهاعالم کرد که موافقت 2300لیبی در سال 
تکرار  2309ل آمریکا را لغو خواهد منود و بار دیگر دولت تهدید خود را در سا

 کرد.
ادریس که بیشرت به موضوعات مذهبی ) نظیر ایجاد یک دانشگاه اسالمی در 
البیضاء( و زهد فردی عالقه داشت، دربرآوردن خواستهای نسل جوانی که با 
احساسات ملی فزاینده بزرگ می شد و حل مسائل مربوط به یک اقتصاد نفتی، 

م با گامهای شتابان رشد می  2302ش /  2909که پس از پیدا شدن نفت در 
ش /  2901یافت، کفایت الزم را نشان نداد. کشور سلطنتی در آستانۀ کودتای 

م، توسط قذافی، از لحاظ سیاسی به یک پدیدۀ ناسازگار با زمانه تبدیل  2303
ر م  عَ گروهی از افرسان جوان به رهربی رسهنگ مُ  2303در اول سپتامرب شده بود. 

سالگی در  92ادریس اول را که در سن  ،دتای بدون خونریزیافی با یک کو قذّ 
ترکیه مشغول معالجه بود از حکومت خلع ید و پارملان را منحل منودند و جمعی 
را به زندان انداختند. شورای انقالب به رهربی معمر قذافی بالفاصله سیستم 

 : عمر مختار22 شکل

نوسی ، : ادریس س22 شکل
اولین و آخرین پادشاه لیبی. 
گوشۀ تصویر دستخط خود 

 اوست.

: معمر قذافی در سالهای 29 شکل
 نخست قدرت
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نخست وزیری منصوب منود. به دنبال آن  کشوری را جمهوری سوسیالیستی اعالم کرد و محمود سلیامن صفری را به
قذافی اعالم منود  ،های خارجی ملی اعالم گردید و برخالف روش حکومت ادریس سنوسی در مامشات با ارسائیلبانک

عی را در مقابله با که همه امکانات کشور را در اختیار مبارزان فلسطینی قرار خواهد داد و در داخل مبارزه وسی
های خارجی فرهنگ قومیت عربی اهمیت بیشرتی داده شد و تدریس زبان گردید. به ترویج زبان وفرهنگ غربی آغاز 

و به این صورت کشور از نیروهای خارجی نظامی انگلستان و آمریکا برچیده های پایگاه 2391ممنوع شد. در سال 
ده نفت را ملی اعالم کرد. در همین های صادرکننده و توزیع کنندر ماه ژوئیه هامن سال دولت رشکتپاکسازی گردید. 

سال دولت لیبی صد و ده هواپیامی جت به فرانسه سفارش داد و نخستین محموالت اسلحه مشتمل به صد تانک را از 
 دولت اتحاد جامهیر شوروی سابق دریافت منود.

رشق به ویژه شوروی  از زمان سقوط رژیم سلطنتی به بعد دولت لیبی پیوسته از سیاست دوری از غرب و نزدیکی به
در کشور، انقالب فرهنگی  2399تر شد. در سال نزدیکی به رشق کمرنگسالهای اخیر این ر که البته د سابق پیروی کرد

رابطه متزلزل لیبی با مرص به ویژه در زمان حاکمیت انور سادات تیره و سست شد. بعد از  2390اعالم شد. از سال 
 تر گردید.میالدی( میان مرص و ارسائیل این روابط وخیم 2391ل انعقاد پیامن کمپ دیوید )در سا

تر دول اسالمی ارائه منوده که همه لیبی چندین بار پیشنهاد اتحاد با کشورهای مختلف منطقه را به عنوان پایه عظیم
ود رسید و به همین به اوج خ 2311-12های اند. اختالفات لیبی و آمریکا نیز در طی سالنتیجه ماندهها تاکنون بیآن

های لیبیایی را نیز از واشنگنت اخراج منود. در مورخه خاطر آمریکا سفارت خود را در طرابلس بست و دیپلامت
شود، هواپیامهای نظامی آمریکا ترین مرحله در تاریخ روابط سیاسی دو کشور محسوب میکه تیره 20/0/2310

ذافی رهرب لیبی را مبباران منودند که در نتیجه تعداد از مردم لیبی و شهرهای طرابلس و بنغازی از جمله منزل معمر ق
ای نیز مجروح شدند. گفته شده است که اتحاد جامهیر شوروی سابق دخرت خوانده وی کشته و تعداد قابل مالحظه

تاریخ چند ساعت قبل از هجوم هواپیامهای آمریکایی نیروهایش را از کناره سواحل لیبی دور ساخته بود. از 
های خصومت آمیز هر دو کشور ادامه داشت و لیبی در این فاصله جنگ با عکس العمل 12/21/2311تا  20/0/2310

گردد. در کشور چاد را نیز پشت رس گذاشت که عامل مؤثری در جهت فرسایش نیروهای این کشور محسوب می
فرانس مطبوعاتی تحریم اقتصادی علیه لیبی رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا طی یک کن 9/21/2311مورخه 

در  را اعالم منوده از سایر کشورهای جهان نیز خواست که در اجرای تحریم علیه لیبی با این کشور همکاری منایند.
( بر فراز الکربی در اسکاتلند منفجر شد، که در اثر AB 219کن )پرواز شامره یهواپیامی پان امر 12/21/2311مورخه 
نفر از اتباع آمریکا  213ه دویست و هفتاد و دو نفر جان خود را از دست دادند. گفته شده که از این تعداد این حادث

 19/21/2311اند. در مورخه بودند. عالوه بر این آمار یازده نفر از اهالی الکربی نیز بر اثر سقوط هواپیام کشته شده
باشد و تهدید منود که این مرکز را ی شیمیایی در مرکز رابطه میهاآمریکا لیبی را متهم منود که در حال تولید سالح

 مبباران خواهد کرد.
برای اولین بار بعد از گذشت دو سال از انفجار هواپیامی پان امریکن بر فراز الکربی در  20/21/2331در مورخه 

چهارصد تن از  2332در بهار سال  اسکاتلند روزنامه ایندیپندنت لیبی را مسئول انفجار هواپیامی مذکور قلمداد کرد.
ای مشرتک از سوی کشورهای اعالمیه 19/22/2332ارسای جنگی لیبی در چاد به آمریکا انتقال داده شدند. در مورخه 

آمریکا، انگلستان و فرانسه صادر و منترش شد که در آن لیبی مسئول انفجار هواپیامی پان امریکن و یوتای فرانسوی 
خواست به ادعا و ای علیه لیبی صادر منود که از لیبی میشورای امنیت قطعنامه 12/2/2331خه شناخته شد. در مور 

رسانجام لیبی با پذیرش اتهام خود و پرداخت غرامت، به این مسله خامته  اتهام کشورهای سه گانه پاسخ مثبت دهد.
 داد.

 در زمان قذافی ساختار نظام جامهیری
. چرا که آن دمکراسی را نوعی دیکتاتوری بودتاری متفاوت با دمکراسی رایج در جهان ساختار نظام جامهیری لیبی ساخ

نامد و همه گونه انتخابات پارملانی و یا ریاست جمهوری و غیره را که در کشورهای مختلف جهان دمکراسی می
دمکراسی این است که از   که بنا بر مشهور، نوشته خود قذافی بود   تعریف کتاب سبز  کند.مرسوم است، رد می

تر یعنی اینکه مردم باید خود امور اقتصادی و دمکراسی یعنی سلطه مردم و حاکمیت مردم بر خود. به عبارت دقیق
بهرتین راه مشارکت مردم در « های مردمیکنگره»جاد سیاسی و اجتامعی را در دست داشته باشند. بر این اساس ای

 امور حکومتی است.
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ای که کلمه عضویت در آن معنی ندارد. یعنی اینگونه د، به گونهر گیامی افراد جامعه را دربرمیهای مردمی متکنگره
نیست که فردی در این کنگره عضویت داشته باشد و دیگری از این حق محروم باشد، بلکه این عضویت عام است و 

هر کنگره  ا چند محله را دربربگیرد.هر کنگره اساسی مردمی ممکن است که یک ی گیرد.همه افراد جامعه را دربرمی
تصمیامت خود را با تشکیل کمیته مردمی که از دل هامن کنگره به وجود آمده عملی  بود ومردمی دارای یک دبیر 

شوند و یک نفر را به عنوان امین های یک شهر یا یک منطقه جمع میهای مردمی محلههیأت امنای کمیته سازد.می
ای انجام های مردمی نوعی یا منطقههای یک شهر زیرنظر کمیتههای مردمی محلهاقع کمیتهکنند. در و انتخاب می
بعد از اینکه مردم در کنگره اساسی مردمی، اعضای کمیته مردمی منطقه خود را انتخاب کردند،  منایند.وظیفه می

کنند که طقه انتخاب میرا در سطح من )خرباء(های مردمی تخصصیهای مردمی هر منطقه اعضای کمیتهکمیته
کمیته مردمی صنایع دستی  کمیته مردمی بهداشت، کمیته مردمی دادگسرتی، ها اشاره کرد:هایی از آنتوان به منونهمی
شود و کنگره مردمی عام های تخصصی عام تشکیل میاز هیأت امنای کمیته کمیته مردمی عام )نخست وزیری(.  و ...

کند. این دبیر در واقع نخست وزیر ز میان اعضای خود برای کمیته مردمی عام انتخاب مییک نفر را به عنوان دبیر ا
شود و اعضای این کمیته نیز نقش شورای وزیران را برعهده دارد و فعالیتش در چارچوب اجرای تصمیامت محسوب می

های اساسی مردمی، های اساسی مردمی در سطح جامهیر لیبی است. کنگره مردمی عام، خود از کنگرهکنگره
 های مردمی تشکیل گردیده است )پارملان(.های مردمی تخصصی و کمیتهکنگره

نتقايل دولت ایا شورایی انقالبی شد. حکومت مرکزی متزلزل و کشته  دستگري، 2931مهر 11/  1122اکترب  11قذايف در 
نخست وزیر جدید علی زیدان به عنوان 1121اکترب سال  10در زمام امور را به دست گرفت و پارملان جدید انتخاب و 

 برگزیده شد.

 قذاقی و اسالم
ون ه ه ای نوس ازی سیاس ی اس الم از زم ان کس ب اس تقالل " انقالب " رسهنگ معّمر قذافی را اساس اً یک ی از اول ین من

هی نداشت م می دانند. رهرب لیبی تحصیالت فق 2301و  2301ش /  2901و  2991کشورهای شامل آفریقا در دهه های 
اس الم اساس اً بازت ابی از ت اریخ  برخوردار بود. دانش و تفس یر ه ای او از طالعاتی  سطحی از الهیات  اسالمیو تنها از ا

 اخیر کشور او و پادشاهی سنوسی است.
ۀ نخستین اعالمیه های رژیم حاوی تعدادی اشارات ملی گرایانه و نیز اسالمی بود وتدابیر مهمی ک ه در آغ از ب ه وس یل

رژیم اتخاذ شدند ) از جمله احیای  مجازاتهای قرآنی و ممنوعیت مرشوب فروشیها و باشگاههای شبانه ( بی انگر تایی د 
آشکار بر اسالم به عنوان نیروی هادی حیات سیاسی کشور است. اما هر چند اس الم ب ه روش نی، بخش ی از ای دئولوژی 

 2303دسامرب  22/ 2901شهریور   11قانون اساسی جدید مورا  1بند انقالب را تشکیل می داد، ازآن تنها به اختصار در 
وسپس به طور ساده به عنوان  " دین رسمی " یاد شده است. علی رغ م ای ن واقعی ت ک ه ق ذافی شخص اً ب ه ک رات از 

در خ رداد  اهمیت اسالم برای انقالبش یاد می کند، اما در برنامۀ سیاسی اش که در جریان سمینار فعالیتهای فکری لیبی
ارائه شد، تنها اشاراتی ظاهری و شکلی به اسالم شده است، به استثنای بخش مربوط به آموزش قرآن،  2391/ مه  2903

 که دولت در آغاز بدان توجهی نداشت.
رژیم شدیداً بر این باور بود که تالش او برای کسب مرشوعیت در جامعۀ محافظه کار لیبی تنها هنگامی نتیجه بخش 

که او بتواند پیرویش را از اصول اسالمی به منایش گذارد. اما این تالش برای کسب مرشوعیت همچنین هم زمان است 
متضمن بی اعتبار کردن و از دور خارج  ساخنت کلیۀ رقبای بالقوه، به ویژه نخبگان مذهبی روستایی، بود که سابقاً به 

 بستگی داشتند.خانقاههای سنوسی و علامی راست دین در مراکز شهری وا
ابتکارات قذافی شامل مجموعه ای از اصالحات حقوقی و رشعی بودند که تاریخشان به فرمانی باز می گردد که کمی 

م صادر شد و در آن خواستار اجرای قانون رشیعت شده بود. این فرمان با اسالمی  2303ش /  2901پس از انقالب 
تداوم یافت. مقررات جدید که از فقه مالکی اخذ شده بود، خواستار  2392/ اکترب  2901کردن قانون لیبی در مهر 

حفظ قوانین موجود در صورت توافق آنها با اصول رشیعت و استفاده از عرف در صورت نیاز بود. در اساس، رژیم با 
اجتهاد گذارد، این استدالل که موضوعات جهان بینی دینی غیرقابل نقض اند، اما مسائل " غیر مذهبی " را می توان به 

یک روش دو مسیره را ابداع کرده است. به همین ترتیب، قذافی چندان متایلی به پذیرش حدیث، سنّت، اجامع، قیاس 
نداشت و آنها را اضافاتی غیرالزم به اسالم اعالم کرد. به عقیدۀ او تنها بخشی از سنّت را می توان جزء متشکلۀ رشیعت 
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ی برای گسرتش حیطۀ رشیعت در جهان امروز است. قذافی در یک بحث معروف با دانست و اجتهاد ابزار قابل قبول
م تجدید چاپ  2310ش /  2909) که در  2391/ ژوئیه  2909علامی کشور در مسجد موالی محمد در طرابلس در تیر 

 شده است ( اغلب این نکات را تکرار کرد.
کند ، بلکه باید به یک نیروی مرتقی  سنّتی بچسبد و آنها را تکرارشهای اسالم به اعتقاد قذافی نباید به طور ساده به ارز 

تبدیل شود. بدین قرار، رهرب لیبی آشکارا احیای رشیعت را ابزاری برای نوسازی نظری و نیز کسب مرشوعیت سیاسی 
در دهه های بیشرت می دید. این برداشت عامه گرا از فقه اسالمی، بدون نیاز به فقهای متخصص، اهمیت فزاینده ای 

م به دست آورد. طبق این برداشت، هر فرد ) در هم سویی با آرمانهای عامه گرای  2311و  2391ش / 2901و  2901
رژیم ( یک مجتهد بالقوه است که می تواند اندیشه و فقه اسالمی را تفسیر و در آن نوآوری کند. این اصالحات 

سازمانهای مذهبی مستقل را تحت کنرتل درآورد. رژیم با به دست  حقوقی در عمل به رژیم لیبی امکان داد تا به دقت
م به تصویب رسیدند، نقش و تاثیر  2399و 2391ش /  2901و  2902آوردن کنرتل اوقاف، طبق قوانین ویژه ای که در 

 علامی شهری را ) که در آن زمان بسیار تضعیف شده بود( باز هم بیشرت کاهش داد.
مالی دستگاه مذهبی محروم شده بودند، به کارکنان دولت تبدیل شدند ومتامی استقالل علام که دیگر از منبع 

فرهنگی، مالی و سیاسی را که زمانی از آن برخوردار بودند، از دست دادند. دولت لیبی نقش حامی دستگاه مذهبی را 
امل مذهبی کرد، از جمله م کمک بسیاری به زندگی مذهبی و برگزاری اع 2391ش /  2903به عهده گرفت و پس از 

 حامیت مالی از زائرانی که به حج می روند و احداث تعداد قابل توجهی مسجد جدید.
آن ارائه داد. این تئوری اقدام  یجهانسوم و" نظریۀ  قذافی اندیشه های خود را تدوین کرد و به صورت کتاب سبز

/ آوریل  2901خواهد گرفت. قذافی در فروردین  سیاسی که بر اسالم مبتنی است جای رسمایه داری و کمونیسم را
انقالب فرهنگی او بود، اصولی را که نظام سیاسی کشور بر آن مبتنی است چنین  که آغازگر در سخرنانی زواره 2399

برشمرد: وحدت اعراب، دمکراسی مستقیم مردمی و سوسیالیسم  اسالمی. این نظریۀ جدید، به اعتقاد رهرب لیبی یک 
همیشه اختالف و تنش موجود میان دین و دولت را که ذاتی دولت غیر مذهبی است، برطرف و حل و فصل بار برای 
در نهادهای سیاسی کشور که مستقیامً به  زمان او. دیدگاه قذافی در مورد فردگرایی مساوات طلب ) که در کرد خواهد

ستفاده از اجتهاد فردی حکم اسالم را جاری وسیلًه مناینده های مردم در کنگره های مردم اداره می شوند و با ا
کنند، به چشم می خورد ( در کتاب سبز تکرار شد که به طور ضمنی بر تفکر اسالمی مبتنی است. خلق الجامهیریة می
به همراه را م اوج این روند مساوات طلب بود و مرحلۀ تازه ای از تفسیر اسالم به وسیلۀ قذافی  2399ش /  2900در 

را متضاد با اسالم اعالم  –که شامل الغای مالکیت خصوصی بود  –ام جنبه های اقتصادی کتاب سبز قذافی آورد. عل
یگزین آموزشهای سنّتی اکردند. آنها با اعرتاض اعالم کردند که به نظر می رسد قذافی مصمم است اصول کتاب سبز را ج

 رشیعت کند.
م اعالم کرد که تقویم لیبی  2399ش /  2900ط داد و برای مثال در قذافی در پاسخ، تفسیرهای خود از از اسالم را بس

م آغاز می شود. او رسانجام تهاجم متام  091م روی داد، با وفات پیامرب در  011به جای تاریخ متعارف هجری که در 
از آنجا که قرآن  چنین استدالل می کرد که م به راه  انداخت. او 2391ش /  2909اوایل  عیاری را علیه قدرت علام در

به زبان عربی نوشته شده است، هیچ نیازی به تفسیرهای کارشناسان وفقها نیست. قرآن به عنوان تنها منبع  قانون 
مساجد تحت کنرتل مردم قرار گرفتند. . رشیعت اعالم شد وسنّت و نیز قیاس، اجامع و حدیث خطا و مردود اعالم شدند

 ق برابر با مردان اعالم شد و حج دیگر از ارکان اسالم به حساب نیامد.موقعیت زنان در موارد مربوط به طال 
ابداعات قذافی در این موارد نیز نظیر دیگر موارد هم اهداف سیاسی و هم مذهبی داشتند: آنها مرشوعیت بیشرتی 

و محدودیتهای  برای اقدامات و تصمیامت رژیم در زمینۀ مسائل غیرمذهبی فراهم کردد وهم زمان آن را از تنگناها
تفکر و سنّت اسالمی _ که به عقیدۀ قذافی کهنه و مهجور شده و در معرض تفسیرها وبرداشتهای فردی قرار گرفته 
بود _  آزاد کردند، هرچند واکنش علامی  داخل لیبی به این اقدامات لزوماً رسکوب شده بود، جنبشهای اسالمی 

م )از جمله  2311ش /  2901ند. پیروان این جنبشها در اواسط دهۀ زیرزمینی کشور اقدامات قذافی را بدعت خواند
حزب التحریر االسالمی و نسخۀ لیبیایی اخوان املسلمین ( آماج حمالت رژیم قرار گرفتند و چندین تن از آنها در انظار 

لقوۀ مخالف رژیم م به عنوان خطرناک ترین نیروی با 2331ش /  2991عمومی اعدام شدند. این گروهها در اوایل دهۀ 
 اعالم شدند و قذافی شخصاً آنها را با الفاظی گزنده محکوم کرد و دشمنان علنی انقالب خواند.
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 تونس

کشور تونس از نظر جغرافیایی طبیعی ب ه 
ش ود ک ه ه ر پنج منطقه مهم تقس یم می

منطق  ه از ویژگ  ی خ  اص خ  ود برخ  وردار 
 باشد.می

منطقه کوهس تانی ش املی. ای ن  .2
هایی است ها و تپهشامل تلمنطقه 

ه ای انب وه و زراع ت و که حاصلخیزترین منطقه تونس محسوب شده و به عل ت وج ود آب ف راوان از جنگل
باش د در ای ن منطق ه ترین صادرات کشور تونس میباشد. زیتون که یکی از مهممند میحبوبات و میوه بهره

کش ور ت ونس ت رین ص ادرات آید. زیتون که یک ی از مهمبه عمل می
آید. حاصلخیزی این منطقه و آب باشد در این منطقه به عمل میمی

و ه  وای معت  دل و دری  ائی آن باع  ث ش  ده ک  ه از نظ  ر جغرافی  ای 
جمعیتی نیز این منطقه از جمعیت بیشرتی نسبت ب ه س ایر من اطق 
برخ وردار گ ردد. از نظ ر تقس یم بن دی طبق ات اجتامع ی نی ز اف راد 

کنند. این ناحیه از نظر من ابع ناحیه زندگی می ثرومتند و غنی در این
معدنی و زیرزمینی از جمله آهن، مس، روی غن ی ب وده و از طرف ی 
یکی از بنادر مهم کشور تونس یعنی بندر بنزرت در این منطقه واقع 

   باشد.می
ای رشق و ش امل رشق ی. در ای ن منطق ه نی ز زیت ون و منطقه جلگ ه .1

شود. شهرهای مهم کشور ت ونس یحبوبات و غله و خشکبار کشت م
باش د، من جمله ص فاقس، سوس ه و ش هر ت ونس در ای ن منطق ه می

ای کشاورزی گسرتده در این منطقه کوهستانی شامل و منطقه جلگ ه
من وده « ت ونس س بز»رشق و شامل رشقی، کشور تونس را مشهور ب ه 

 است.
ب ود منطقه مرتفع کوهستانی. در شامل کشور واقع گردیده، که از کم .9

ب رد. ام ا هم ین مق دار ک م ب رای رش د مرات ع و نسبی باران رن ج می
کن د. ای ن ب اران س بب ها و زراعت برخی از غالت کفایت میچراگاه

ه ای ص نوبر و س ندیان شده که مناطق مرتف ع کوهس تانی از جنگل
پوشانده شود. ای ن منطق ه نی ز رسش ار از مع ادن فس فات و رسب و 

 باشد.آهن می
ی استپی. در این منطق ه ب ه عل ت کمب ود ب اران و خش کی، امنطقه تپه .0

باش د. از گیرد. بدین لحاظ شغل اساسی مردم چوپانی گوسفند، اسب و شرت میکشاورزی به سختی صورت می
 ترین مراکز و شهرهای این منطقه قیروان و سبیطئه هستند.مهم

آب و علف تشکیل شده و متکی به و بیهای خشک های جنوبی. این منطقه از زمینمنطقه صحرایی و کناره .0
باشد. محصول اصلی این منطقه خرماس ت. ت ونس ان واع مرغ وب خرم ا را تولی د و ص ادر های آب میچشمه
 مناید.می

کش ور ب ا جامهی ری  نای  باشد، اما از موقعیت برجسته سوق الجیشی برخ وردار اس ت.تونس گرچه کشور کوچکی می
کیلومرت مرز مشرتک دارد. روده ای ت ونس عموم ا فص لی هس تند.در رسارس خ اک  301یر، کیلومرت و با الجزا 011لیبی، 

 دریاچه وجود دارد. 21تونس حدود 
 جغرافیای انسانی
ش هرهای پرجمعی ت آن بع د از ت ونس نفر ب رآورد ش ده است.21190199میالدی، جمعیت تونس  1129طبق آمار سال 

 . بررسی ترکیب سنی مردم تونس بیانگر جوانی آن جامعه است.باشدصفاقس، بنزرت، سوسه، قیروان و قابس می

 : موقعیت تونس در قاره آفریقا25 شکل

 : نقشۀ تونس23 شکل
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منایند؛ ولکن کشور مهاجرپ ذیر نفر خارجی از آن کشور بازدید می 1111111تونس کشوری است توریستی و همه ساله 
خیز و نفر از اتباع آن کشور در فرانسه و کش ورهای عرب ی نف ت 911111محسوب نشده و برعکس جمعیتی قریب به 

نفر از ک ارگران مه اجر تونس ی مق یم  91111به علت اختالفات سیاسی حدود  2310باشند که در سال ی پراکنده میلیب
 لیبی از آن کشور اخراج شدند.

 سوابق تاریخی
ها ادامه یافت و از ط رف س لطان ها سالها درآمد. تسلط ترکمیالدی این ناحیه از آفریقا به ترصف ترک 2090در سال 

 منود.ای تحت عنوان بیگ در آنجا حکومت مییندهعثامنی منا
الحامیگی خود را به تونس تحمی ل من ود ک ه ت ا رشوع جن گ متعاقب عهدنامه باردو دولت فرانسه تحت 2112در سال 

ها یک ها اشغال شد؛ ولی آملانمدت کوتاهی تونس توسط آملان 2301جهانی دوم باقی ماند. در بحبوحه جنگ در سال 
 نشینی خود در آفریقا این کشور را نیز تخلیه منودند.ه دنبال عقبسال بعد ب

فکر تحصیل آزادی و کسب استقالل در تونس مانند سایر کشورهای آفریقایی که سالیان دراز میدان رقابت و کش مکش 
ی دوم ها پیش در این کشور وجود داشته اس ت. پ س از پای ان جن گ جه انهای مستعمراتی اروپا بودند از مدتدولت

مبارزات مردم تونس برای رسیدن به استقالل دولت فرانسه را مجبور کرد استقالل این رسزمین را ب ه رس میت بشناس د. 
وزیر وقت فرانسه طی نطقی اصول استقالل ت ونس را ک ه از ط رف دول ت فرانس ه مندس فرانس نخست 2300در سال 

رین قرارداد توسط طرفین امضا و ای ن کش ور از اس تقالل کام ل آخ 2300مورد قبول قرار گرفته بود اعالم کرد و در سال 
ق انون اساس ی  2303، حکومت جمهوری در آن کشور اعالم گردید و در سال 2309ژوئیه  10مند گردید. در سیاسی بهره

 تونس به تصویب رسید. طبق این قانون، تونس قسمتی از مغرب عربی بزرگ است.
 زبان و خط رسمی

باش د. در ت ونس ه م زب ان و خ ط برطب ق ق انون رسمی هر کشوری بر اساس قانون اساس ی آن کش ور میزبان و خط 
اساسی آن کشور عربی است؛ ولی زبان فرانسه نیز در آن کشور مت داول ب وده و بخص وص در محاف ل علم ی و دولت ی 

فرام وش ش ده نزدی ک ب ه خ ط رواج دارد. در بین اقلیت بربر نیز زبان بومی ایش ان رای ج اس ت ک ه کت ابتی ب دوی و 
باشد و کمرت به زبان عربی فص یح تصویری دارد. لهجه عربی رایج بین مردم تونس مخلوطی از زبان عربی و فرانسه می

 نزدیک است.
 جغرافیای سیاسی

تونس به دلیل موقعیت جغرافیایی و سیاسی خود در شامل آفریقا، نقش مهمی را در سیاست کلی آفریقا و کش ورهای  
روها بی برعهده دارد. این رسزمین کوچک از ی ک س و در جن اح راس ت کش ورهای ع رب ق رار داش ته و ج زو میان هعر 

باشد. از طرف دیگر یک کشور افریقایی و از ای از کشورهای عربی میشود و مخالف نظریات افراطی پارهمحسوب می
باش د و ت الش نین عضو اتحادیه مغرب عرب ی میاعضای سازمان وحدت افریقا، کنفرانس اسالمی، غیر متعهدها و همچ

کند با ماملک این قاره روابط حسنه داش ته باش د. ب ه عل ت ق رار گ رفنت ای ن کش ور در ح وزه دری ای مدیرتان ه در می
گردد. همچنین، به علت موقعیت خاص جغرافیایی و نزدیکی با ایتالی ا در جه ت عب ور معادالت منطقه مزبور وارد می

 از الجزایر به آن کشور دارای موقعیت ترانزیتی مطلوبی است. های گازلوله
واقع شدن تونس در ساحل دریای مدیرتانه سبب گردید که بنادر بنزرت و حل ق ال وادی و ش هر بن دری ت ونس اهمی ت 

ان ه بسیار یابند. وجود این بنادر، بر اهمیت این کشور از نظر ایجاد ارتب اط ب ا کش ورهای اروپ ایی ش امل دری ای مدیرت 
های سیاس ی، افزاید و از سویی روابط بین این کشور و دیگر کشورها در مت امی زمین هیعنی ایتالیا، اسپانیا و فرانسه می
 آورد.کند. همچنین، زمینه نفوذ فرهنگ غربی در این کشور را فراهم آورده است و میاقتصادی و تجاری را تسهیل می

آید؛ افریقایی از نظر وسعت سی و چهارمین کشور قاره افریقا به حساب میتونس گرچه در مقام مقایسه با کشورهای 
ای که ژول فری نخس ت وزی ر اس بق باشد. به گونهها میاما به لحاظ موقعیت ژئوپلتیک آن در خور توجه خاص قدرت

 کرد.یاد می« کلید خانه فرانسویان»فرانسه از تونس به عنوان 
 ادیان و مذاهب

دهن د ک ه اغل ب م الکی م ذهب هس تند. ها تش کیل مییت قریب به اتفاق مردم تونس را مسلامندر حال حارض اکرث
دهند. غیر البته، پیروان مذهب حنفی نیز به جهت حضور چند ساله ترکان عثامنی در این کشور جمعیتی را تشکیل می

 باشند.هایی در تونس ساکن میاز مسلامنان از پیروان ادیان مسیحی و کلیمی نیز اقلیت



 2وضع کنونی کشورهای اسالمی /  
 

 
 23 

جنب ه م ذهبی  2111با انجام امور عام املنفعه از تونس آغاز و از س ال  2109های مسیحی از سال های میسیونفعالیت
گیرد. حضور مبلغان مسیحی در تونس بسیار گسرتده اس ت و از فراگ رفنت زب ان عرب ی، مش ارکت در رصف به خود می

های سیاسی و مالی از گرون دگان ب ه بای تونس گرفته تا حامیتمسائل فرهنگی و جذب جوانان، نویسندگان، شعرا و اد
 شود.مسیحیت را شامل می

نص یب منان ده و ای ن به جهت تسلط سیاسی و نظامی یکصد ساله فرانسه، ت ونس از ت أثیرات فرهنگ ی ای ن تس لط بی
وریس ت اروپ ایی و میلی ون ت 1تأثیرات به خصوص در شهرهای بزرگ و پایتخت مشهود است. حض ور س االنه ب یش از 

ها به کشورهای غربی نیز همگی در رشد مظاهر فرهنگ غربی مؤثر بوده و ها و آمد و شدهای فراوان تونسیمهاجرت
 هست.

در حال حارض توجه به اسالم اصیل در بین اقشار جامعه از جمله دانشجویان زیاد ش ده ت ا ج ایی ک ه موج ب تش کیل 
شود ب ه ره ربی راش د الغنوش ی و ب غیررسمی که اتجاه اسالمی نامیده میحزبی توسط مسلامنان گشته است. این حز 

باشند و جهت دست یافنت به عبدالفتاح مورو خواستار ایجاد حکومت و تشکیالت اسالمی برای اداره امور کشورشان می
 اند.این هدف روش مبارزات سیاسی و پارملانی را برگزیده

نه بوده که بعدا به دانشکده معارف دینی دانشگاه تونس تبدیل ش ده اس ت. ترین حوزه علمیه تونس مدرسه زیتو مهم
ولی با وجود مراکز خاص جهت تعلیم علامی دین تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله تظارت مس تقیم دول ت ب ر ام ور 

 باشد.های مذهبی، حضور علام در مسائل اجتامعی و سیاسی کشور ملموس منیمذهبی و سخرنانی
 صنعت
توریسم. کشاورزی در ت ونس ک ه بیش رت در  -9صنعت  -1کشاورزی -2توان به سه بخش مجزا کرد: اد تونس را میاقتص

ب ارد باشد هر سال متکی بر مقدار بارانی است که از آس امن میمناطق شاملی به لحاظ مساعد بودن خاک سود ده می
هایی ک ه مق دار ب اران در کش ور ک م یرزمین ی در س الو به دلیل عدم کنرتل اب باران و ناکافی بودن ذخایر زمینی و ز

صنعت و توریسم نیز ک ه دو منب ع دیگ ر  باشد تأثیر مستقیمی بر کشاورزی و اقتصاد این کشور بر جای گذاشته است.
 بینند.ج بوده و با تحوالت جهان و منطقه نوساناتی به خود میر باشند وابسته به خاتأمین ارز می

فت و مشتقات آن در بخش صنعت تونس، منبع تأمین ارز است. این کاال به دلی ل پ ایین ب ودن بعد از نساجی صدور ن
تولیدات کود شیمیایی و مش تقات  دهد.درصد صادرات را تشکیل می 20تا  21املللی فقط قیمت نفت در بازارهای بین

ص ادرات ت ونس  ٪02ونس هستند و ترین مواد معدنی تفسفات از مهم معادن باشد.آن نیز از صادرات دیگر تونس می
همچنین، مقادیر زیادی سنگ آهن، روی و رسب وجود دارد و ذخایر معتن ابهی  داده است.تشکیل می 2310را در سال 

 تواند امیدوار کننده باشد.های تونس نهفته است که میاز گاز طبیعی در اعامق زمین
 تونس پس از استقالل

ری تحق  ق اس  تقالل ب  ود. ام  ا ره  ربی مث  ره ش  یرین مب  ارزات ض  د اس  تعام
مب ارزات مل ی و ض  د اس تعامری را گروه ی برعه  ده داش تند، ک ه دس  ت 

های غربی به وی ژه فرانس ه بودن د. گرچ ه دول ت فرانس ه پرورده اندیشه
، همچن ان داستقالل تونس را پ ذیرفت؛ ام ا ب ه حض ور غی ر مس تقیم خ و 

ا در فرانسه گذرانده اش ر تداوم بخشید. حبیب بورقیبه که تحصیالت عالیه
بود و به قرش روشنفکر تونس تعلق داش ت، ره ربی مب ارزات مل ی را ب ر 
عهده داشت. وی با پیروزی حزب نئودس تور در انتخاب ات مل ی مؤسس ان 

( به ریاست کابینه )نخس ت وزی ری( نظ ام پادش اهی 2300مارس  10ملی )
ه داش ت، ای که مجلس مؤسسان مل ی برعه دترین وظیفهبرگزیده شد. مهم

تا ب ر مبن ای آن ارک ان حکوم ت و  ین و تنظیم قانون اساسی کشور بودتدو
ب  ا پی  روزی تقریب  ا مطل  ق  مؤسس  ات تابع  ه تعی  ین و رس  میت پی  دا کنن  د.

( در انتخابات مجل س مؤسس ان مل ی عم ال حکوم ت در ٪3/31نئودستور )
دست این حزب قرار گرفت. ب ه تب ع ای ن پی روزی ره رب ح زب ب ه ریاس ت 

رگزی ده ش د. حبی ب بورقیب ه ابت دا دس ت ب ه تح والت وس یعی در دولت ب
  های قدیمی را به نحوی دستخوش تغییر منود.سیستم اداری زد و سازمان

قرمز با قرص سفیدی در م تونس، : پرچ26 شکل
مرکز که هالل ماه و ستاره پنج پری قرمز رنگ را 
یا در برگرفته و شبیه به پرچم کشور عثامنی)

 و ستاره هالل کنونی البته با زمینه قرمز وترکیه 
سفید ( است که بیانگر تاریخ کشور تونس به 
عنوان بخشی از امپراطوری عثامنی است. قرمز 

ن ریزی ها و رشادت های بیان کننده خو 
شهیدان در مقابله با ظلم و جور ، سفید صلح را 
نشان می دهد و هالل و ستاره هم منادی سنتی 

 .اسالم هستنداز 
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 اعالم جمهوری
ک ه در حقیق ت وج ود داش ت از « اعالم جمه وری»مسئله  2309در تابستان 

تقرار سوی رهربان حزب مطرح گردید. آنان خواستار لغو رژیم پادش اهی و اس 
نظام جمهوری گردیدند. مجلس مؤسسان ملی نیز که در ح ال ت دوین ق انون 

ق انونی پیرام ون  2390ژوئن  10العاده در اساسی کشور بود، در نشستی فوق
این مسئله گذراند. بدین گونه نظام پادشاهی تونس لغو و ب ا اع الم جمه وری 

سسان مل ی ک ه های قدرت حزب نئودستور قوام بیشرتی یافت. مجلس مؤ پایه
العاده ب ه رئ یس جمه ور در واقع منایندگان حزب نئودستور بودند قدرت فوق

ترین مقام کشور( و ریاست قوه مجریه ب ه وی دادند. ریاست حکومت )عالی
ای از جمله وتوی قوانین مصوب مجلس شورای واگذار شد و از اختیارات گسرتده

حبیب بورقیبه ک ه ریاس ت کابین ه و ره ربی ح زب را برعه ده داش ت، از ملی برخوردار گردید. با اعالم نظام جمهوری، 
  طرف مجلس مؤسسان ملی به ریاست جمهوری تونس منصوب گردید.

مجاه د »و « قائد اعظم»؛ زیرا وی به عنوان رهرب و پدر استقالل و محبوبیت عامه مردم برخوردار بود او در آن زمان از
وزیر نظ ام پادش اهی را دو س مؤسس ان مل ی انج ام داد ق درت بالفع ل نخس تشناخته شده بود. کاری که مجل « اکرب

ی پادشاهی خالصی یافت، اما نظ امی ج ایگزین ثها تحمل سختی از رژیم مورو چندان منود. بدینسان تونس پس از سال
ار ب ه که جمهوری باشد، نظام حاکمی ت شخص ی اس ت ک ه ای ن ب شود اما بیش از آنشد که گرچه جمهوری نامیده می

 جای آنکه پادشاه خوانده شود، رئیس جمهور نام دارد.
  دومین رئیس جمهور« بن علی»ژنرال 

مردم تونس هنگامی که در روز هفتم نوامرب از خ واب برخواس تند ب ا خ ربی 
ن آ ای را پخش منود ک ه طب ق س بیانیهغیر منتظره مواج گردیدند. رادیوی تون

وز خود را رئیس جمهور و فرمانده کل وزیر دیر زین العادبین بن علی نخست
 قوا اعالم و بورقیبه را از کجار برکنار منود.

های معارض داخلی ای ن تغیی ر و تح ول را ب ه ف ال نی ک مردم تونس و گروه
گرفتند و به ابزار رسور و شادمانی پرداختند. ظ اهرا سیاس ت ای االت متح ده 

یده و ک اهش یاف ت، حت ی کارگر افتاد و تا مدتی هیجانات داخلی کنرتل گرد
های سیاسی معارض هم از این نغییر و تحول و سقوط دیکت اتوری س ی گروه

پرداخ ت و همک اری خ ویش « بن علی»ساله استقبال منودند. حرکت اتجاد اسالمی تونس )النهضه کنونی( هم به تأیید 
لغ و منای د و ب ه اص الحات اقتص ادی و ، وعده داد که نظام حکومت ف ردی را «بن علی»را با نظام حکومت اعالن منود. 

 اجتامعی اقدام مناید.
از اولین کارهای رئیس جمهور جدی د تص فیه مجالف ان و جن اح وابس ته ب ه رئ یس جمه ور گذاش ته ش ده در دول ت و 

ه ای سیاس ی تونس در دوران بن علی مقطعی کوتاه را ب ه عن وان دوران تجل ی ظ اهری آزادی های دولتی بود.دستگاه
تا زمان برگزاری انتخاب ات پارم ان و ریاس ت جمه وری در آوری ل  2319نوامرب  9توان آن را از گذاشت، که میپشت رس 

دانست. طی این مدت کوتاه بار دیگر احزاب فعالیت خویش را آغاز منودن د و پ س از اص الح ق انون مطبوع ات  2313
 .شتگباز پس از این مدت بار دیگر خفقان  های گوناگون منترش شدند، و اجازه فعالیت پیدا کردند. امانرشیه

به خاطر آمار باالی بیکاری ، فساد مالی ، فقر رو به گسرتش و افزایش قیم ت م واد  1121اعرتاضات خیابانی در دسامرب 
 20به اوج خود رسید و شدت اعرتاضات به کشته شدن صدها تن منجر ش د. در  1122غذایی آغاز شد و در جوئن سال 

بن علی ، عزل شد و از کشور فرار کرد. در پایان هامن ماه ، یک دولت آشتی ملی در کشور شکل گرف ت. ،  1122ژوئن 
برگ زار ش د و در م اه دس امرب ، منص ف مرزوق ی ، فع ال  1122انتخابات تعیین شورای منایندگان قانون گذاری در اکترب 

ش ورا ب رای پیش نویس ق انون اساس ی جدی د  1121حقوق برش با عنوان رئیس جمهور موقت انتخاب گردید . در فوریه 
موک ول من ود. دول ت موق ت زم ان انتخاب ات ریاس ت جمه وری و  1121آغاز به کار کرد و اقدامات بعدی را به دسامرب 

 تعیین منود .  1129پارملانی را سال 

 بن علی : زین العابدین28 شکل

 : حبیب بورقیبه22 شکل
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دامئ ی اتحادی ه  تونس در جامعه ملل متحد، سازمان وحدت افریقا، کنفرانس اسالمی، اتحادی ه ع رب عض و اس ت. مق ر
یت داش ت؛ ول ی وض رهای عربی تولیدکننده نفت( نیز ععرب در آن کشور است. تونس در سازمان اوپک )سازمان کشو 

به علت بدهکاری زیاد به این سازمان تصمیم گرفت که از آن خارج شود. دوباره به دلیل کشف من ابع نف ت ق رار ش د 
 2311اتحادی ه مغ رب عرب ی در س ال  ز پرداخ ت عض ویت مع اف ش ود.ا کام فی السابق در این سازمان باقی  مباند و

در  31نخس تین اج الس ش ورای اتحادی ه مغ رب عرب ی، در س ال  توسط رهربان کشورهای مغرب عربی پایه ریزی ش د.
آم دهای بح ران خل یج های مقابله ب ا  پیتونس تشکیل شده و وزرای اقتصاد مغرب عربی نیز تونس را برای بررسی راه

نخستین گردهامیی زنان مغرب عربی در ت ونس برپ ا  2332س بر اقتصاد کشورهای مزبور انتخاب کردند و در نوامرب فار 
شد. تونس نیز به صورت مقر دامئی مؤسساتی از قبیل مؤسس ه عرب ی وی ژه حق وق برش ، کمیت ه زن ان ع رب، س ازمان 

 .روزنامه نگاران مدیرتانه، نویسندگان متخصص جهانگردی درآمده است
 تونساسالم گرایی در 

تقریباً از اوان ترویج اسالم در تونس، اکرث مسلامنان تونس هامنند سایر مردمان مغرب، سنّی های مالکی مذهب اند که 
ریشۀ آن به مکتب مالک بن انس در قرن دوم باز می گردد. با وج ود ای ن برخ ی از سلس له ه ای مختل ف تونس ی ی ا 

ند، عقاید دینی متفاوتی داشته اند. خاندان شیعه مذهب فاطمی، دولت اغلبیان را بین بیگانه که بر تونس حکم رانده ا
ب ه  2199ق /  000شکست داده و بیشرت قرن چهارم را بر ت ونس حکمروای ی کردن د و در  313تا  310ق /  139تا  139

کنون نیز هیچ جامع ۀ ش یعی سوی قاهره حرکت کردند. با وجود این، در آن زمان شیعیان اقلیت کوچکی بودند و هم ا
، را در تونس شکل داده ان د. تقریب اً )بیگ( در تونس و جود ندارد. حنفیها اقلیتی کوچک ولی ممتاز، شامل خاندان بای

متامی آنها از نسل ترکهایی هستند که مذهب حنفی را به تونس آورده اند ) یا چنین ادعایی دارند(. ای ن ترکه ا کس انی 
خود، از قرن ده م / ش انزدهم ت ا  خست به واسطۀ حاکمیت خود وسپس از طریق فن کشور داریبودند که در وهله ن

 فرانسه در تونس نفوذ قابل توجهی داشتند. تحت الحامیگیدورۀ 
طی دوران سیطرۀ امپراطوری عثامنی بر تونس، جامع زیتونه تدریجاً به مرکزی برای تعلیم متامی مذاهب تب دیل گردی د 

وض ع  2101ق /  2101یت منحرص به فردی در این باره به دست آورد. بنابر قوانینی ک ه احم د ب ای در که نهایتاً موقع
 کرد، که تا قرن چهاردهم / بیستم ادامه پیدا کرد، نیمی از مدرسان جامع زیتونه مالکی و نیم دیگر حنفی بودند.

ا قرنها رای ج ب وده ک ه  آمیخت ه ای از تع الیم در بیشرت مناطق روستایی تونس، خصوصاً در شامل غربی، اسالم مردمی ت 
 قرآن و آیینهای کهن آفریقای شاملی مانند تکریم اولیا و مکاتب دینی مبتنی بر جذبه است.

اگر چه منی توان شامر دقیق مسلامنان عضو اخوان املسلمین را در سالهای آغازین قرن چهاردهم / بیس تم تعی ین ک رد، 
نفری است که در آماره ای آن زم ان اش اره ش ده اس ت. چه ار طریق ت  010209بیشرت از  ولی مطمئناً اعضای آن بسیار

بزرگ، قادریه، رحامنیه، عیساویه، وتجانیه بودند والبته طریقۀ عروسیه نیز پیروان زی ادی داش ت. ب ا وج ود ای ن نف وذ 
روند ادامه یافته اس ت ونهض ت  سیاسی آنها تقریباً هیچ بود وحتی نفوذ مذهبی آنها نیز بتدریج کاهش می یافت. این

  اخوان املسلمین در نیامده است. معارص بیداری اسالمی در تونس، برخالف مرص، به شکل
، تونس رسامً تحت الحامی ۀ فرانس ه ش د، (La marsa Treaty)، به موجب پیامن مرسی2119ق /  2911هنگامی که در 

لعات سنّتی اسالمی مورد توجه قرار داش ت. زیتون ه و دانش کدۀ زیتونه تا مدتها به عنوان مرکز مطا  حوزۀ علمیه جامع
به منظور آشنایی مردم تونس ب ا عل وم جدی د ایج اد ش د، تح ت نف وذ  2190ق /  2131صدیقی خیرالدین پاشا، که در 

فرهنگی فرانسه، در نهضت ملی تونس نقش محوری ایفا کردند. این نهضت، به جای آنکه جنبشی مردمی باشد، ریش ه 
و بارش صفر بودن د ک ه  مراکز آموزشی داشت. دو تن از رهربان اولیۀ  جنبش در دانشکدۀ صدیقی، علی باش همبک در

بعدها با هم، جنبش تونسیهای جوان را بنیاد گذاشتند که به علت اختالف ب ر رس می زان پ ذیرش عق ل گرای ی غرب ی از 
سسۀ احیای مذهبی خلدونیه را، که از اب ن خل دون مو  2103ق /  2110انشعاب کردند. سپس صفر در ، فرهنگ فرانسه

اس المی در ش کل ن اب آن  –نام گرفته بود، به منظور محدود کردن نف وذ فرهنگ ی فرانس ه و بازس ازی فرهن گ عرب ی 
 رد.ک تاسیس

در آغاز تحت الحامیگی، م ذاهب حنف ی و م الکی ب ه خ وبی در کش ور مس تقر ش ده بودن د. فرانس ه در دورۀ تح ت 
مسائل مربوط به امور شخصی مانند ازدواج، طالق، ارث و مالکی ت را ب ه دادگاهه ای رشع واگ ذار ک رد ک ه الحامیگی، 

فقهای حنفی و مالکی اداره می کردند. با وجود این به عل ت ک اربرد اص ول حق وقی فرانس ه، بت دریج از ق ّوت ق وانین 
دگاههای م ذهبی ب رای یهودی ان مق یم ت ونس و اسالمی کاسته شد. اما دادگاههای دیگری نیز وجود داشت، از جمله دا
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نیز دادگاه غیر مذهبی که در آن قضات فرانسوی به دعاوی غیر تونسیها و نیز مسائل تج اری و جنای ات رس یدگی م ی 
 کردند.

حکومت فرانسه در امور گوناگون، علیه تونسیها تبعیض قائل می شد و از این رو، برای مسلامنان، سنّتی باقی مان دن و 
ره مند شدن از مزایای بخش فرانسوی جامعه مشکل بود. این امر غالباً به معنای انتخاب  بین اسالم سنّتی و پیرشفت به

اقتصادی اجتامعی بود. در دورۀ تحت الحامیگی، دوگانگی همه جانبه ای بین تونسیهای سنّتی و تونسیهایی ک ه ج ذب 
ر مت ام جنب ه ه ای حی ات اجتامع ی از قبی ل آم وزش، نظ ام فرانسه یا بخشهای تحت نفوذ آن شدند وجود داشت که د

 حقوقی و خدمات مدنی رسوا کرد.
که اسالم باید نقش سیاسی داشته باشد، موضوع تازه ای در تاریخ تونس نیست. در مبارزه ب ا فرانس ه ب رای  این اندیشه

یافت ۀ مردم ی الزم ب ود، ف راهم آورد. استقالل، اسالم نهادهای اخالقی، فرهنگی و عقیدتی را که برای مقاومت س ازمان 
ره  ربان مل  ی گرای  ی همچ  ون ثع  البی، ص  فر، خرض   حس  ین و ط  اهر ح  داد م  ردم را ب  ه دف  اع از ارزش  های اس  المی 

ش بر حفظ حج اب ب ه عن وان نه ادی از هوی ت  2911/  2313خواندند. حبیب بورقیبه، " پدر کشور خویش" در فرامی
انی دوم، این صالح بن یوسف، رقیب بورقیبه، بود که همراه با س ازمانهایی ک ه تونس ارصار داشت. اما در پی جنگ جه

 پیرامون دانشگاه جامع زیتونه تشکیل شده بود، از نهادهای اسالمی دفاع کرد.
. حبی ب بورقیب ه، (2300س م ار 11/  2990)آخر اسفند  فرانسه استقالل تونس را به رسمیت شناختدر هامن سال که 
رانگیزی را در امور فردی هامنند ازد واج، طالق، حضانت اطفال و مانند آن جانشین مق ررات م ذهبی مقررات جنجال ب

کرد که با آداب مسلامنان سنّتی مخالف بود، و به گونه ای با آنها مقابله می کرد که حتی فرانسه نیز چنین نکرده ب ود. 
یب ه ک ه زمام داری  چی ره دس ت و قهرم ان جن بش تونس اولین دولت عرب بود که تعّدد زوجات درآن ملغی شد. بورق

استقالل کشور بود توانست در تغییر مقررات امور فردی حامیت نسبی علام را جلب کند و به این ترتی ب، در مقایس ه 
 شیوه های افراطی استفاده کرد.  با کامل آتاتورک در ترکیه، برای اصالحات کمرت از

رشع منحل شد. بورقیبه با ملی کردن اراضی هبه ) وقفی ( روحانی ان را از  ( محکمه های2300در سپتامرب همین سال )
منبع درآمد مستقل خود محروم کرد و مؤسسات مذهبی از نظر مالی تحت نظر دولت قرار گرفتند. اصالحات آموزش ی 

س اخت. ای ن در  بورقیبه با ادغام زیتونه در دانشگاه تونس، فعالیت جامع زیتونه را، دست کم به طور موقت، متوق ف
واقع بخشی از تدابیر وسیع برای تضعیف خاستگاههای مستقل قدرت سیاسی نهفته در موسسات م ذهبی س نّتی ب ود. 
مقامات مذهبی که نفوذ مستقل خود را از طریق محاکم رشع، حوزه های علمی و اراضی وقف اع امل م ی کردن د، ب ا 

 د را از دست دادند.اجرای اصالحات آموزشی و حقوقی، پایگاههای قدرت خو 
این تدبیر دولت با تضعیف یا حذف رقبای احتاملی پایان نیافت. نهادهای مذهبی به بدنۀ اجرایی مبدل ش دند و ب رای 
دولت مرکزی که مشتاقانه خواهان افزایش دخالت در حیطۀ فعالیتهای مذهبی بود نق ش می انجی  ای دئولوژیک را ب ر 

داشت تا نهاد های مذهبی را که اینک تحت نظ ر دول ت ب ود، در رون د نوس ازی و  عهده گرفتند. بورقیبه فعاالنه تالش
توسعۀ اقتصادی کشور به کار گیرد. فعال ساخنت مجدد اس الم، ب ه عن وان م ذهب دولت ی، ب ه مفه وم ک اربرد آن ب رای 

 ده بودند. دقیق تر، نخبگان سیاسی حزب حاکم نئودستور طراحی کر  بزرگرت بود که دولت، یا به بیاناهدافی 
اف   زایش داد و در  2319ش / 2900در  10011ب   ه  2301ش /  2993در  121دول   ت در عم   ل تع   داد مس   اجد را از 

دانشگاهها و وزارتخانه ها منازخانه تدارک دید. هنوز متام دولتهایی ک ه پ س از اس تقالل ت ونس ب ر مس ند ق درت ق رار 
سالم مردمی مواجه اند. در سالهای نخست پس از اس تقالل، انج ام گرفته اند، در تالش برای نو گرایی کشور با مقاومت ا

مراسم مذهبی مجاز نبود وحتی مقامات دولت ی تع دادی از زیارتگاهه ا را وی ران س اختند. برخ ی از آیینه ای م ذهبی 
ب، در حالی که اسالم مردمی به معنای ی ک م ذه ممنوع شد و به فرقه های مذهبی به شدت انتقاد شد. با وجود این،

 به موازت آن به نهاد اساسی آگاهی روستایی رشد یافته، توسعه پیدا کرده است. ،تضعیف می شده
در پی اصالحات سکوالر برنیامد. بلکه، هدف ظاهری او این ب ود ک ه ب ا  بورقیبه بعد از کسب قدرت، به گونه ای آشکار

و تص حیح آداب رو ب ه زوال ی ک ه ب ا من ابع نظارت بر فعالیتهای اسالمی و مذهبی، از طری ق نهاده ای دولت ی جدی د 
مذهبی نیز مطابق نبود، اسالم را در تونس بازسازی کند. او به جای حمله به آنچه که معتقد ب ود اص ول بنی ادی اس الم 
است، سعی کرد خود را هامنند یک مصلح بزرگ مسلامن در مکتب محمد عب ده مجس م کن د. البت ه اینک ه بورقیب ه را 

برخی، بورقیب ه و بورقیب ه گرای ی هرگ ز  سالمی بدانیم یا خیر، به دیدگاه هر فرد بستگی دارد. در نظرمخالف با اصول ا
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م باید محور مرک زی هوی ت  ت ونس دشمن اسالم نبوده است؛ بلکه بورقیبه فقط با تاکید بنیادگرایانۀ مبنی بر اینکه اسال 
 کرد.باشد، مخالفت می

و تفسیر مجدد اصول بنیادی اسالم برای تطبیق بیشرت آنها به نوگرایی الزم بود تا مامنعت از نظام آموزشی سنّتی زیتونه 
از طریق اقتباس انتخابی ارزشهای غربی برای نظام حکومتی جدی د، وت دوام رصف می راث اص الح طلب ان متق دم مانن د 

 خیرالدین پاشا، از اسالم در برابر "انحراف غرب " دفاع شود.
اری را ، بیش از سه هفته قبل از ماه رمضان، حمله به آی ین اس المی روزه د2301فوریۀ  0/  2993بهمن  20بورقیبه، در 

کرد که به فتوای او توسعۀ اقتصادی جه اد محس وب کردند، آغاز کرد. رئیس جمهور ادعا میکه اکرث تونسیها رعایت می
آشکارا روزه را شکست و م ردم را نی ز ب ه ای ن  تواند موقتاً به تعویق بیفتد. خود اوشود و به هنگام جهاد، روزه میمی

غیر قابل پذیرش  بود و از آن رسپیچ ی کردن د ک ه ب ه شورش های بنی ادی این دستور برای بیشرت مردم  عمل دعوت کرد.
ت ر ک رد و در نهای ت وی منجر شد. تالشهای مداوم بورقیبه برای فسخ روزه در سالهای بعد نیز فق ط اوض اع را بحران ی

 .تسلیم شد
ای ب ر نق ش اس الم در ت ونس ن وین ب ر ج ای ی بورقیبه و تاثیرات تعیین کنندهعلی رغم مجادالت و مخالفتها، سیاستها

ذاشت. اسالم در خدمت دولت سکوالر قرار گرفته و نقش آن در جامعه روز به روز محدودتر شده است. گرچه قانون گ
ا محاکم رشع منحل شده، دولت منت خطابۀ وعاظ را تعی ین اساسی، اسالم را مذهب رسمی کشور به شامر می آورد، ام

می کند، و مقررات ناظر بر امور فردی بر اساس برداش تی مس اعدگرایانه از ق وانین اس المی تنظ یم ش ده و ب ا تاس یس 
 دانشکدۀ الهیات به جای جامع زیتونه، مرکز آموزشهای مذهبی نیز سکوالریزه شده است.

تهای سکوالر، سه الگوی اس المی اهمی ت خ ود را در حکوم ت وجامع ۀ ت ونس همچن ان علی رغم پیروزی آشکار سیاس
حفظ کرده است: مشارکت در ایج اد اخ وت اس المی تح ت ت اثیر جن بش س لفی، ای دئولوژی  اخ وان املس لمین مرص ، 

 وخردگرایی دینی که در تفسیر متون مذهبی اولویت را به عقل می دهد.
م ذهبی س نّتی و خنث ی  س اخنت نیروه ای ، معتقد بود که با تضعیف مؤسسات 2391ش / 2901ظاهراً دولت تا حدود 

ش /  2901بنیادگرای محافظه کار، توانسته است متام مخالفتهای مذهبی را رسکوب کند. در واقع نیز ب ه ج ز تظ اهرات 
 صورت نگرفت. 2391در قیروان، هیچ مخالفت جّدی که ماهیت مذهبی داشته باشد تا  2302

 خالفت و ترکیب جدیدظهور م
هامنند اکرث گروههای احیاگر اسالمی منطقه، جنبش گرایش اسالمی تونس ) که براس اس رس واژه ه ای فرانس وی آن ب ه 

MTI (Islamic Tendency  Movement )قبل از وق وع انق الب ) معروف است ،
 ی ایران، ایجاد شد.اسالم

جنبش اس المی در اواخ ر ده ۀ تندروی و سیاسی شدن راشدالغنّوشی و دیگران در 
ش، که در ابتدا بیشرت به مباحث مذهبی و اخالقی عالقه مند بودند،  2901/  2391

به سه عامل نسبت داده شده است: در معرض افکار مارکسیستی قرارگرفنت دان ش 
آموزان رسسخت اسالمی به محض آغاز مطالعات دانشگاهی، مناقشه می ان دول ت 

م /  2393 – 2391رگری و الگوی انقالب اس المی ای ران در تونس و فدراسیونهای کا
. احساس رانده ش دن و بیگ انگی، ی ک گ روه اساس اً غیرسیاس ی را ب ه 2909-2900

ای سازمان فعال سیاسی مبدل کرد. اشرتاکات جال ب ت وجهی ب ین جن بش مل ی گ ر 
رص اً اسالم وجود دارد. تقریباً هر دوی آنها، منح متقدم و نهضت کنونی بازگشت به

ات مشابهی قبه عنوان جنبشی دانشجویی  رشوع به کار کردند؛ در تطبیق به توسعۀ اقتصادی اجتامعی، هر دو آنها طب
از جامعه را جذب کردند و در مناطق مشابهی نیرومندترین جنبشها بودند؛ و هر دو از منادگرایی اسالم رای صف آرایی 

ه دلیل عدم تعهد به اسالم فاق د مرش وعیت م ی دانس تند، به ره ب رداری متحد در برابر دولت موجود که آن را عمدتاً ب
  کردند.

ت ونس نی ز از نه اد عل ام مس تقل ب ود.  هامنند تجربۀ نهضت احیای اسالم در اکرث کش ورهای اس المی، ای ن نهض ت در
نی االص ل، نخستین تالش برای سازماندهی یک نهضت اسالمی در تونس، در اوایل دهۀ شصت م یالدی، نهض ت پاکس تا

بود که موقعیت چندانی نداشت. گروهه ای اس المی ک ه در ت ونس پدی د آم ده ان د، ب ه نک ات متن وعی تاکی د  الدعوه
یا "اسالم گرایان پیرشو" که مترکز اصلی آنها بر جامعۀ اسالمی در کل و یا اندیشۀ اس المی  MTIداشتند. برخالف ویژگی 

 غنوشی: راشد ال23 شکل
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الدعوه ایجاد یک جامعۀ اسالمی بود، ولی رویکرد آن از جزء ب ه ک ل ب ود  بود، الدعوه بر فرد تاکید داشت. هدف نهایی
و افراد به عنوان اجزای یک جامعه، پیش از جامعه می باید اصالح می شدند. مفه وم کلی دی اص الح طلب ان، " تص لیح" 

ش اید عل ت اص لی بود و هدف اصلی آنان تربیت افراد "صالح " به عنوان وسایل حصول به جامعۀ اسالمی حقیقی بود. 
 شکست الدعوه در برنامه هایش، عدم تجانس آن با آداب اسالمی در تونس باشد.

و در یک طنز تاریخی، دولت تونس عمالً به رشد اسالم گرایی کمک کرد. دراین سال دول ت ش کل  2392ش /  2901در 
رو به رشد ومقابله با نفوذ روشنفکران  محافظه کارانه تری به دوره های تحصیلی داد و به منظور کنرتل متایالت اسالمیِ 

چپ گرا در دانشگاه، از ایجاد گروههای اسالمی در دانشگاه تونس حامی ت ک رد. "انجم ن حراس ت از ق رآن " توانس ت 
، 2391ش /  2902کنرتل دانشگاه را از گروههای چپ بگیرد و به سلطۀ آنان بر گروهه ای دانش جویی پای ان بخش د. در 

نواِن معرفت، با مقاالتی از راشد الغنوشی، استاد دانشگاه تونس، و عب دالفتاح م ورو، حقوق دان، ک ه نرشیۀ انجمن با ع
 حاوی اشارات سیاسی شخصی بود، انتشار یافت.

با وجود این هنوز نشانه ای از سیاسی شدن نهضت و اندیشه های الغنوشی نبود. نوشته ه ای اولی ۀ الغنوش ی چن دان 
بازگویی عقاید افرادی مانند سید جامل الدین اسد آبادی، سید قطب، حس ن البنّ ا، م ودودی و  نوآورانه نبود، بلکه فقط

آیت اللّه خمینی بود که به دقت در تونس و سوریه مطالعه کرده بود. همۀ ای ن اف راد در ب دبینی عمی ق ب ه مرامه ای 
 سکوالر غربی و نیز تصویری آرمانی از جامعۀ اسالمی اشرتاک داشتند.

، همراه با رسمیت یافنت تاکید ای ن جن بش ب ر مس ائل سیاس ی و عم ل گرای ی اجتامع ی و بع د از 2312ش /  2901در 
گذشت دو سال از توسعۀ تشکیالت منطقه ای و محلی، گروه اسالمی رسامً نام خود را ب ه "نهض ت طریق ت اس المی "، 

/ ژوئ ن  2901یش اسالمی رسامً در خ رداد (، معروف است، تغییرداد. نهضت گرا MTIکه به " نهضت گرایش اسالمی ")
وبه دنبال دستور دول ت مبن ی ب ر اینک ه ه یچ  2311ش / 2909به رهربی الغنوشی و مورو بنیان گذاری شد. در  2312

تغییر یاف ت.حزب النهض ة ت ا  حزب النهضةحزب سیاسی منی تواند درنام خود از واژۀ اسالم استفاده کند، نام جنبش به 
بن علی سیاست رسسختانه ای در قبال آن اتخاذ ک رد، ن ه تنه ا فع الرتین، بلک ه گس رتده ت رین حرک ت زمانی که دولت 

اسالمی در تونس بود. برنامۀ نهضت، دعوت به بازسازی حیات اقتصادی، بر اساس عدالت، پایان دادن به سیاستهای تک 
بی و اخالق ی س نّتی ب ود. ح زب النهض ة، حزبی، پذیرش مردم ساالری و تکرثگرایی سیاسی و بازگشت به ارزشهای م ذه

چنانچه دولت آن را متهم می کرد، خود را تنها منایندۀ اسالم در تونس منی دانست، بلکه مدعی بود که نگرش سیاسی و 
مذهبی جدیدی را به جای اسالم دولتی در تونس ارائه می کند. از اواسط دهۀ پنجاه خورشیدی / میالدی، اسالم گرای ان 

 جامعه ای موازی به شدت ضد سکوالر و ضد دولتی، توفیق زیادی کسب کردند.در ایجاد 
زی  ن العاب  دین ب  ن عل  ی، رئ  یس جمه  ور ت  ونس، در کوش  ش ب  رای آرام س  اخنت ی  ا 

هنگ کردن اسالم گرایان ناراضی با جامعه، یا دست کم زدودن مناد مخالفت ب ا امه
من از از تلویزی ون پخ ش اسالم، تغییرات سیاسی متنوعی را در پ یش گرف ت. اذان و 

شد، تاریخ هجری در مکاتبات رسمی معم ول ش د و زیتون ه موقعی ت دانش گاهی 
 پیدا کرد. سفر زیارتی رئیس جمهور به مکه نیز بخشی از این راهربد بود. 

، ب ار دیگ ر رس میت النهض ه لغ و گردی د. 2313ش /  2901بعد از انتخابات محلی 
ریس رف ت ومع اون وی، عب د الفت اح م ورو، الغنوشی به تبعید خود خواستۀ به پ ا

ب ه ت ونس سال  11پس از با سقوط بن علی، غنوشی رهربی حزب را عهده دار شد. 
در انتخاب ات ای ن ح زب انتخ اب ش د. ح زب النهض ه به عن وان رئ یس بازگشت و 

  آرا را به دست آورد. درصد02مجلس موسسان بیش از 
رئ یس جمه ور  االن حقوق برش تونسی ، از فعمنصف املرزوقي، 1122دسامرب 21از 

  تونس شده است.
  

 : منصف املرزوقی25 شکل
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 الجزایر

 جغرافیای طبیعی و اوضاع اقلیمی
الجزایر از نظر وسعت و پهناوری نسبت به چند 
  کشوری که در شامل آفریقا واقع گردیده اند

دومین کشور بزرگ آفریقا پس از کشور سودان 
باشد و دهمین کشور بزرگ دنیاست. این می

در همسایگی تونس، لیبی، نیجر، مالی و  کشور
 موریتانی قرار دارد.

کیلومرت  902/912/1مساحت این کشور معادل 
. طول سواحل این کشور با دریای استمربع 

در و  کیلومرت تخمین زده شده 2210مدیرتانه 
املللی کیلومرت مرز بین 9090مجموع دارای 

از  نیجرو  لیبی ،. این کشور با تونساست
از  مالی وموریتانی ، مراکش وه رشق و بامحد

 مرز مشرتک دارد.محدودۀ غرب خود، 
 عوارض طبیعی

ناحیه  9کشور الجزایر از نظر اقلیمی به 
 متفاوت تقسیم شده است:

بخش ساحلی: که به صورت جلگه باریک و در 
عین حال حاصلخیز و دارای آب و هوای 

باشد. این منطقه که ای و معتدل میمدیرتانه
حدودا یک ششم مساحت کل کشور را 
دربرگرفته است، نواری باریک از رشق به غرب 

کیلومرت وسعت دارد  211کشور که در حدود 
 کشیده شده است.

های مرتفع بوده که از فالت مرکزی: دارای فالت
ها از سطح فاع آنباشد. ارتهای گرم میهای رسد و تابستاننظر آب و هوایی این منطقه نسبتا خشک و دارای زمستان

باشد. از نظر های منک میها و مردابپا بین تل اطلس و تل صحرایی قرار گرفته و پوشیده از دریاچه 9011دریا تا 
 کننند.جمعیتی حدود یک و نیم میلیون نفر در این مناطق زندگی می

باشد، مساحت این منطقه در یترین مناطق جهان مناحیه صحرایی: این منطقه بسیار خشک و سوزان و از جمله گرم
 درصد از کل کشور را دربرگرفته است. 10کیلومرت مربع که  1292331حدود 

های باشد. این قسمت از رسزمین متشکل از صخرهدر این منطقه جمعیت بسیار قلیل و در عین حال پراکنده می
امده و شنزارهای عرق کبیر غربی و عرق ای موسوم به حهای سنگی و صخرهباشد که به فالتسنگی پوشیده از شن می

باشد. الزم به ذکر است که این کشور دارای یک رودخانه طوالنی به نام وادی الشلف یا الشلیف کبیر رشقی می
 باشد.می

 جغرافیای انسانی
احی قابل نفر در هر کیلومرت مربع در نو  91نفر در هر کیلومرت مربع در کل کشور و  9تراکم جمعیتی این کشور حدود 

 باشد.کشاورزی می
اند، در حالی که این کردهدرصد جمعیت این کشور در نواحی شهری زندگی می 01، 2390/2900های در حدود سال
قابل ذکر است که جمعیت این کشور بیشرت در مناطق  درصد کل جمعیت بوده است. 91، 2300/2900نسبت در سال 

ردن تعادل از نظر جمعیتی بیشرت به خاطر مهاجرت این افراد به کشور ساحلی و قابل کشاورزی بوده و به هم خو 
 فرانسه است.

 : موقعیت الجزایر در قارۀ آفریقا22 شکل

 : نقشه الجزایر22 شکل
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کاستی گرفته بود، بار دیگر  2393و  2392های به سبب اشباع شهرهای الجزایر، مهاجرت به سوی فرانسه که میان سال
 افزایش یافت.

  هااقوام و نژادها و روابط آن
درصد برآورد گردیده است  11ژادی و ترکیب قومیت از اکرثیت که در حدود در الجزایر بربرها و اعراب از نظر ن

اند. گروه دیگر که در این اکرثیت نیستند برخوردارند. البته منظور هامن بربرهایی هستند که هویت عربی یافته
ه نژادی کامال اند روی این اصول تفکیک میان این دو گرو بربرهایی هستند که هنوز هویت اصلی خویش را حفظ کرده

تری ممکن نیست. بربرهای غیر عربی که از نظر شأن فرهنگی و دست یافنت به تعالی فرهنگی در موقعیت ضعیف
 دادند.هایی نشان میقرار داشتند در مقابل اعراب و فرهنگ و زبان و متدن عربی مقاومت

ن نوعی درون همرسی و حفظ نژاد بوده است. ها را موفق منوده است برگزیدها که تقریبا آنهای آناز جمله مقاومت
در عین حال سعی در پذیرفنت زبان فرانسه برای دهن کجی به اعراب بوده است. بیشرت این قوم و نژاد غیر عرب در 

کنند. مثال، قبایلیها در منطقه القبائل، ها نیز در صحرای شاملی و مرکزی زندگی میها و بعضی از آنمیان کوهستان
ها ها، قبایلهای االوراس، بنی مزاب در صحرای شاملی و طوارق در صحرای مرکزی. در میان این گروهدر کوهالشاویة 
دهند. اکرثیت کارگران الجزایری در فرانسه نیز ترین گروه بربرها را تشکیل میای بالغ بر دو میلیون نفر، مهمبا عده

 اند.این این تیره
 زبان

گویند مدتی قبل درصد مردم این کشور به این زبان فصیح سخن می 11بی است و بیش از زبان رسمی مردم الجزایر عر 
از استقالل یافنت این کشور در اثر هجوم استعامر کثیف فرانسه زبان این مردم دستخوش تحوالتی گردید از جمله اینکه 

ای و به اصطالح روشنفکری و رسهزبان فرانسه را به جای زبان عربی به عنوان زبان اداری و تحصیالت عالیه و مد
شأنی با متدن و تعالی را متمدن و مرتقی جایگزین گردید و این زبان مقدس و ملی را به عنوان زبانی که قدرت هم

 ندارد به کنار زده و سعی در مسخ فرهنگی و زبانی این کشور متمدن اسالمی پرداختند. 
و اتحاد با اسالم و ناسیونالیسم الجزایری مجددا رونق یافت، همه اما پس از استقالل، زبان عربی به لحاظ انطباق 

اند که زبان عربی را در متام های انقالبی الجزایر و نیز حکومت این کشور از استقالل به این سو متعهد بودهجنبش
ان هم سخن شئون زندگی ملی جانشین زبان فرانسه سازند بربرهائی هم هستند که زبان خاصی دارند و بر هامن زب

ها، زبان هایی چون زبان قبایلیای به زبانها دارای خط و الفبای خاصی نیستند و لیکن به صورت محاورهگویند. آنمی
 کنند.طوارق و زبان مزابی صحبت می

 اهمیت اسرتاتژیک کشور الجزایر در منطقه شامل آفریقاو  جغرافیای سیاسی
رب، اختالف اعراب و ارسائیل و تقابل ماملک صنعتی در حال رد در دو سوی گاه رقابت رشق و غدریای مدیرتانه جلوه

 های متامدی محل نزاع و کشمکش بسیار بوده است.دریاست. همچنین منطقه خاورمیانه سال
توانست از آنجا بر کشور الجزایر به لحاظ وجود منابع نفتی، منابع معدنی مرکزی بود که کشور استامرگر فرانسه می

یابی به بخش چاد ارشاق داشته باشد؛ از طرف دیگر، به جهت دستبخش اریرته، جبهه ملی ازادیآزادیجبهه 
هایی برای مقابله با استعامر انگلیس که این کشور نیز در آفریقا و در همسایگی الجزایر مستعمراتی نیز داشته پایگاه

با انگلیس  روابط خود را 2900، 2300د و در سال است. چرا که بومدین در آفریق مشی ضد استعامری را تعقیب منو 
های چریکی یا در اختیار قرار دادن ای جنوبی )زیمبابوه( قطع منود. الجزایر با ارائه آموزشیبه واسطه مسأله رود ز

جبهه ملی  بخش اریرته(، وبخش جنوب آفریقا، و من جمله )جبهه آزادیهای آزادیسایر امکانات و تجهیزات، نهضت
 بخش چاد ... را یاری منوده است.ادیآز 

 ادیان و مذاهب
باشد که اقلیتی اسالم مذهب رسمی مردم الجزایر است و امروزه اسالم در کشور الجزایر از اکرثیت برخوردار می
اند و بقیه سنی مسیحی نیز در این کشور وجود دارند. اکرثیت مردم مسلامن این کشور سنی مذهب و مالکی

اند. در این کشور حکومت به طور مستقیم در امور مذهبی دخالت نکرده و در تشویق و پیروان حنفیها از مذهب
ترغیب مردم به انجام امور دینی به عنوان اصول مسلم دخالتی ندارد. البته این امر دال بر غیرمذهبی بودن حکومت 

وزارت امور »خاصی بخشید و وزارتی به نام  نیست چرا که در زمان به قدرت رسیدن بومدین این کشور به سالم اقتدار
 های مقدس کردند.سعی در توسعه مساجد و مکان 2301وجود داشته است. یا در اواخر دهه « مذهبی دینی
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ها از نظر اجرای روند، آنت مذهبی که از اکرثیت برخوردارند، خوارج بزرگرتین این اقلیت به شامر مییاز نظر اقل
دهند. در این کشور ن شدت بیشرتی نسبت به دیگر افراد مسلامن به خرج میآ و در انجام  احکم دینی بسیار مقید

ای قلیل از اقوام یهود گریخته از دیگر همچنین عده همچنین چند کلیسا و پیروان مذهب کاتولیک رم فعالیت دارند، و
 کشورها به این کشور مهاجرت کردند.

های دراز مدتی برای اسالم زدایی و تحقیر مسلامنان انجام لجزایر برنامهدر عرص حکومت استعامرگران فرانسوی بر ا
ها سعی در انجام سیاست انضامم و هامنند سازی ها بود. آنآن« سیاست بومی»گرفت از جمله این حرکات استعامری 

تحقیر  برای محو وجوه مشخصه جامعه بومی از جمله حذف تشکیالت قوی حقوق اسالم، انجام فرایض دینی، و
های آموزش به های تدریس مدارس دینی و به دست گرفنت محاکم قضایی، تدوین برنامهمسلامنان و حذف انواع روش

 سبک غرب، حتی مسیحی کردن افراد این کشور را تدوین و تنظیم کردند.
  عبدالقادر جزایری

یر بر علیه او را شخصی مبارز و قهرمان ملی لقب دادند. او در زمان ترصف شهر الجزا
ه.ق انجام شد و او را  2101اشغالگران فرانسوی دست به قیام زد این امر در سال 

ها به نام نهادند، او چند معاهده هم با فرانسوی« امیراملؤمنین»یا « پادشاه و عرب»
گفت امضاء رسانید که همین امر باعث شد او را متهم به کفر منایند. گرچه او خود می

ها تنها دو را ها کافران حربی بوده و برای مقابله با آنصوصا فرانسویکه دشمنان ما خ
رسیم. در همین زمان بود که بیشرت وجود ندارد یا به پیروزی برسیم و یا به شهادت می

علیه فرانسویان  2193های متجاوز افتاد، لکن در سال به فکر جنگیدن با فرانسوی
همبستگی ملتش شد و این همبستگی  اعالن جنگ منود و این امر باعث وحدت و

ها باعث گسرتش قلمرو شامل اعراب و بربرها با هم و در کنار هم شد. و این جنگ
الجزایر گردیده و دشمن را به زانو درآورد و منجر به ترک جنگ از طرف دشمن گردید. 

شکست او شد و وی مجبور  منجر به 2109های دیگری نیز درگرفت که در سال جنگ 2101و  2193های گرچه در سال
ها بعد القادر را طرد کرد و او با برگشت شد به مراکش پناهنده شود و پادشاه وقت مراکش بر اثر شکست از فرانسوی

ها تن در داد به اسارت فرانسوی 2109هایی پرداخت که مؤثر نیفتاد و آخراالمر در سال به رسزمین خویش به فعالیت
 ها تن در داد.بر اثر بعضی از اسناد تاریخی او بعدها به دوستی فرانسویآزاد گردید و  2101و در 

 (2355-2882عبداملجید بن بادیس )
باشد، این جامعه یا اتحادیه به رهربی این شخصیت، در دفاع از هویت می« جمعیت العلامء املسلمین»او مؤسس 

، جامعه 2391گری فعال بوده است، در سال اسالمی و شخصیت و حفظ فرهنگ ملی، بیش از هر نهاد و سازمان دی
علام، تحت شعار الجزایر میهن من است، عربی زبان من است و اسالم دین من است. با همکاری مردم اقدام به 

های نیرومند اسالمی در طول مبارزات که حضور انگیزهتر اینمدرسه قرائت قرآن کرد، مسئله مهم 011تأسیس حدود 
 غالگران فرانسوی، خصوصا پیش از آغاز قرن بیستم میالدی کامال مشهود و قابل تأمل بوده است. مردم الجزایر با اش

 جبهه نجات اسالمی و عباس مدنی
هذا پیش از قدم گذاردن به راه سیاست و تعهد به نهضت ملی گرا، از شاگردان پروپا قرص مکتب قرآن بوده است، مع

، باعث 2300مرکز رادیو الجزیره در روز آغاز جنگ استقالل در اول نوامرب عدم موفقیت وی در عملیات مبب گذاری در 
پس از کسب بورسی از دولت مستقل، موفق « مدنی»شود تا متامی طول هفت سال مبارزه را در زندان سپری کند. می

یابد و آن را می گردد. و بدین ترتیب راه به مؤسسه علوم اجتامعی الجزیرهبه کسب مدرک دکرتی در علوم تربیتی می
سازد. صعود برق آسا و اشتهار نامش در پی گرا در خدمت اسالم سیاسی تبدیل میبه یک ذخیره مبارزه اسالم

گرا اسالم نمیم اتخاذ شده از سوی سایر رهرباگردد. او در این هنگام برخالف تصآغاز می 2311های خونین اکترب شورش
 دارد.را اعالم می –جبهه نجات اسالمی  –می الجزایر کند و ایجاد نخستین حزب اسال عمل می

یابد و به رسعت صدها هزار عضو اساسا در میان جوانان فقیر و مرشوعیت می 2313جبهه نجات اسالمی در سپتامرب 
ها به گرد کند. جوانانی که هر جمعه هزار هزار در مساجد و اطراف آنمستضعف کشور به سوی خود جذب می

قرار خود را به نخستین پیروزی نیروهای بی« مدنی» 2331شوند. در ژوئن علی بلحاج جمع می عباس مدنی و
شود و آراء نخستین انتخابات محلی چند حزبی الجزایر از هنگام استقالل این کشور در سال انتخاباتی رهنمون می

 : عبدالقادر الجزائری29 شکل
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در مقابل « نتدار مرشوعیت مردماما»دهد. وی در این حال، جبهه نجات اسالمی را ، را به خود اختصاص می2301
 کند.سال قدرت مطلق دیگر فرسوده شده است معرفی می 91جبهه آزادی بخش ملی، حزب واحد سابق که از 

« که به منظور وادار کردن شاذلی بن جدید 2332ژوئن  -دعوت مردم به برپایی یک اعتصاب عمومی نامحدود در مه
انجام و گذاری پیش از موعد انجام گرفت، به رویارویی با ارتش مینونبه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و قا
و « عباس مدنی»گرا از جمله و بازداشت رهربای عمده اسالم 2332ژوئن  0همچنین به برقراری حکومت نظامی در 

 گردد.منجر می« علی بلحاج»
گذاری در نخستین انتخابات قانون 2332 چند ماه بعد، جبهه نجات اسالمی برغم از دست دادن رهربان خود در دسامرب

گرایان نگرانی شدیدی در صفوف رسان مملکتی و ناپذیر اسالمیابد. موج مقاومتچند حزبی به پیروزی دست می
گیرد، رأی گیری از قدرت کناره می« شاذلی بن جدید»آورد، و به دنبال آن ها فراهم میآن« جناح دمکرات»حامیان 

 گردد.الت اضطراری برقرار میشود و حمتوقف می
گشاید. براساس یک های مسلح اسالمی میراه را برای به وجود آمدن گروه 2331انحالل جبهه نجات اسالمی در آوریل 

کشته بر  21111ها یا نیروهای انتظامی الجزایر ظرف دو سال و نیم های متعدد میان این گروهبیالن رسمی، درگیری
 جای گذارده است.

 ع اجتامعی، فرهنگی و آموزشیاوضا 
برای اشغال « ناپلئون بناپارت»بازمی گردد که به دنبال اقدام  2119فکر علمی اشغال الجزایر از جانب فرانسه به سال 

نهادهای ذیربط فرانسوی کار تهیه نقشه و پروژه کامل اشغال الجزایر را در  2111قوت گرفت و از سال « مالت»جزیره 
میالدی، الجزایر به اشغال نیروهای نظامی فرانسه درآمد  2191پلئون اول آغاز کردند. در پنجم ژوئیه اجرای دستورات نا

و به دنبال این اشغال مقامات ترک که بر این کشور حکومت می کردند و آن را جزو قلمرو عثامنی درآورده بودند از 
 این کور اخراج شدند.

ای را و مجاهدان برجسته و مسلامن بود که با نیروهای خود، مقاومت جانانه امیر عبدالقادر الجزایری، یکی از رهربان»
که استیالی خود را بر الجزایر کامل منود، در فرانسه پس از آن« به خصوص در نواحی غربی کشور از خود نشان داد.

د این کشور را تر، در جهت اجرا و تحقق اهداف خود گام برداشت و تالش منو با رسعت هر چه متام 2109سال 
مستعمره خود و به صورت قسمتی از خاک فرانسه در ساحل شاملی افریقا درآورده و آن را به عنوان پایگاهی به 

دولت فرانسه به  2311ها، قرار داد. در سال منظور تسلط بر کشورهای اسالمی افریقایی و به استثامر کشاندن آن
شد که دو ن خود مختاری از طریق هیأتی به نام کارگزاران مالی اعامل میالجزایر خود مختاری اداری و مالی داد که ای

 دادند.ها تشکیل میسوم آن را مستعمره نشینان اروپایی و یک سوم دیگر را، الجزایری
جنگ علیه فرانسویان توسط مجاهدین الجزایری تا قرن بیستم ادامه یافت و بعد از جنگ جهانی اول با رهربی علامی 

ابن »و « شیخ ابراهیمی»و دانشجویان و سپس به ورود مردم، شدت فراوانی یافت، نقش علام همچون مسلمین 
 تعیین کننده مبارزه و جهاد بوده است.« بادیس

اما جنگ جهانی دوم اثر منفی بر جهاد ملت مسلامن الجزایر گذاست. فرانسویان مخفیانه با عنارص محافظه کار متاس 
را به منظور ایجاد «جمعیة البیان والحریة»بود که « فرحت عباس»ترین این عنارص، دند. معروفگرفتند و با هم کنار آم

 2300حکومت خود مختار و فدرالی با فرانسه تأسیس منود. اما ملت الجزایر به ماهیت آنان پی برد و در سال 
هزار شهید  20ردید و در طی آن حدود ای را ترتیب داد که در آن خواهان استقالل کامل از فرانسه گتظاهرات گسرتده

 رسباز فرانسوی کشته شدند. 211به خاک و خون غلطیدند، و در مقابل نیز « قاعله»و « سطیف»در شهرهای 
 استقالل و مبارزات مردم الجزایر
، در حوالی 2300مه  1در »به دست فرانسویان  2300در سال « سطیف و کنستانتین»پس از قتل عام مردم منطقه 

هزار نفر را  01نطقه سطیف و کنستانتین، مردم دست به شورش زدند، قوای اشغالگر برای رسکوبی این قیام بیش از م
جبهه »، اسرتاتژی دو حزب معروف الجزایر، یعنی 2301و تخلفات و تقلبات عدیده انتخابات « به شهادت رساندند.
را که بر اساس مبارزه در چارچوب قانون و رشکت « تیکهای دمکراجنبش برای پیروزی آزادی»و « دموکراتیک الجزایر

و نتایج مفتضحانه آن موجب شد که  2301در انتخابات مجلس استوار بود، مورد سئوال جدی قرار داد. انتخابات 
جنبش برای »های جوان عضو جنبش ضد استعامری مردم الجزایر بیش از پیش رادیکالیزه شود. گروهی از ناسیونالیست
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به منظور فراهم آوردن رشایط و امکانات جهت مبارزه مسلحانه با استعامرگران « های دموکراتیکآزادی پیروزی
 را بنیاد نهادند.« سازمان ویژه»فرانسوی سازمانی به نام 

نفری، و نیز  011الی  911یکی از نخستین اقدامات این سازمان تشکیل یک ارتش کوچک ولی منظم و انسجام یافته 
  دن متاس با رهربان جنبش ضد استعامری دانشجویان مسلامن دانشگاه الجزایر بود.برقرار کر 

پلیس استعامرگر فرانسه مبارزه  2302بود. در « سازمان ویژه»احمد بن بال، چهره رسشناس و سازمان دهنده اصلی، 
« بن بال»ن سازمان از جمله ها عضو فعال ایآغاز کرد، که طی آن ده« سازمان ویژه»ای را برای متالشی کردن گسرتده

 بن بال موفق شد با کمک دوستانش از زندان فرار کند و به مرص برود. 2301دستگیر و زندانی شدند. در سال 
و کریم بلقاسم « بن مهیدی»، «مصطفی بوالعید»از جمله « سازمان ویژه»ترین اعضای ، چند تن از فعال2300در سال 

ق کردند که اختالفات عقیدتی و سیاسی خود را کنار گذاشته و قیامی را سازمان در سوئیس گردهم جمع شدند و تواف
دهند که الجزایر را از زیر سلطه استعامر آزاد سازد. این قیام رسآغاز جنگ مسلحانه هشت ساله بود، در روز اول نوامرب 

 ، با عملیات، پارتیزانی در رسارس کشور مخصوصا در روستاها آغاز شد.2300
به جبهه آزادی بخش »، 2300همزمان با آغاز قیام یا نربد مسلحانه در اول نوامرب « انقالب برای اتحاد و عمل کمیته»

موسوم گردید. هسته اصلی ارتش آزادی بخش « ارتش آزادی بخش ملی»تغییر نام یافت و نیروهای مسلح آن، به « ملی
مستقر بودند، و اجرای « القبایل»و « االوراس»های ستاندادند که در کوهملی را سه هزار نفر مبارز مسلح تشکیل می

 عملیات نظامی را بر عهده داشتند.
 (2362-2363عرص حکومت احمد بن بال )
ها که اکرثیت مردم الجزایر در آن رشکت کردند و رأی مثبت خود را به صندوق 2301پس از رفراندوم اول ژوئن 

م گردید. در روز سوم ژوئن اعضای دولت موقت وارد الجزیره شدند، دولت ریختند، استقالل الجزایر به جهانیان اعال 
ای علیه ارتش آزادیبخش ملی و مبارزین هنوز کامال در الجزیره مستقر نشده بود که دست به اقدامات گسرتده

 «شامری توقیف شدند.مجاهدین معروف الجزایر زد که سیاستمداران و انقالبیون بی
ای طبق تصویب نامه 2309که در عرص بن بال صورت گرفت اجرای رفرم ارضی بود که در مارس از جمله دیگر کارها 

بایست به اجرای رفرم ارضی و ملی کردن امالک را اعام کرد. رفرم ارضی دارای دو وظیفه عمده بود. از یک سو، می
داد و از سوی بود مرشوعیت میپا و کارگران، کشاورزی ترصف شده هایی که توسط کشاورزان خردهتدریج به زمین

ها و کشتزارهایی را که هنوز در اختیار افراد وابسته باقی مانده بود. توسط تر، زمینبایست هر چه رسیعدیگر می
 کرد.دولت تصاحب می
 های اداری و سیاسیحکومت، سازمان

میالدی الجزایر به ترصف دولت عثامنی درآمد و در سال  20در قرن 
ی فرانسویان با یک بهانه عبث و واهی سعی در تسخیر این میالد 2191

کشور مسلامن نشین کردند که با مقاومت شدید مسلامنان و دیگر مردم 
این کشور علیه متجاوزان روبرو شده و برگی از دفرت افتخار را رقم زدند. 

های معروف مقاومت دلیرانه مردم امیر عبدالقادر جزایری از سمبل
سال تالش  29باشد. ولیکن پس از ه متجاوزان فرانسوی میالجزایر بر علی

گیر، اسیر فرانسویان گردید و از آن پس قسمت اعظمی از این کشور پی
به ترصف فرانسه درآمد و از همین زمان بود که استعامر فرانسویان 
برگرده این ملت ستمدیده سنگینی کرد و در اوائل قرن بیستم متامی خاک 

های استعامری فرانسویان درآمد. در زمان جنگ چکمه این کشور به زیر
جهانی دوم، کشور الجزایر که هنوز مستعمره فرانسه بود، به کشورهای 

 متفق پیوست.
ژنرال دوگل به عنوان رهرب دولت در تبعید فرانسه مقر  2309های لدر سا

به عنوان  2300خود را در شهر الجزیره قرار داد و این شهر تا سال 
دوگل به کشور  2303خت موقت دولت فرانسه درآمده بود. در سال پایت

الجزایر خومختاری اعطا کرد لیکن مبارزان به جهاد بی امان خویش برای 

مساوی  عمودی اردو نو  : پرچم الجزائر،25 شکل
، ستاره ؛ )طرف راست(و سفید )طرف چپ( سبز

 اي پنج پر و قرمز رنگ درون یک هالل ماه قرمز
 معرف و ها:رنگبر روي مرز دو رنگ؛  مرکز در

و سفید(؛ ) و صلح )سبز(؛ پاکی نشان دهنده اسالم
منادهای  ستاره نیز و هالل ماه .()قرمز آزادی
 تر ازبستهنجا ای هالل ماه اما هستند؛ اسالمی
 است چرا که سایر کشورهای اسالمیپرچم 
 بلند طوالين و بر این باورند که امتداد هاالجزایری
 آورد.ميخوشبختی  ،هالل ماهدو رس 
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قرار داد معروف  2301به دست آوردن استقالل ادامه دادند، تا اینکه دوگل در سال 
ها این کشور پس از سالرا که متضمن استقالل الجزایر بود به امضا رسانید و « ادیان»

به استقالل رسید و  2301تالش بی امان و با دادن بیش از یک میلیون کشته در سال 
دارای حکومت جمهوری گردید، که ریاست آن را احمد بن بال به عهده داشت و به 

ها به دست آورن املللی پول درآمد. پس از سالعضویت سازمان مللو صندوق بین
های مرموزی نیز در این کشور را داد. از جمله هواری تحکومت جمهوری، حرک

سال کودتای نظامی به قدرت رسید و پس 9بومدین وزیر دفاع این کشور، که پس از 
 به ریاست جمهوری نائل آمد. 2391از مرگ او شاذلی بن جدید در سال 

 احزاب سیاسی
یر جبهه آزادی تنها حزب سیاسی قانونی الجزا 2390/2900بر اساس قانون اساسی 

های ناسیونالیستی بخش ملی، )جبهه التحریر الوطنی( است که ائتالف آزادی بین گروه
فعال در مبارزات استقالل الجزایر علیه فرانسه و دخیل در رهربی این مبارزات 

آید. با این حال، از استقالل به این سو این حزب جهت یابی و مسلحانه، به حساب می
پیام و رسالت دست داده، و از جهات متعدد، به صورت یک حزب بی پویایی خود را از
 درآمده است.

  دبیرکل این حزب خود به خود کاندیدای ریاست جمهوری نیز خواهد بود.
 

در ابتدای قرن نوزدهم الجزایر یكی از ایالتهای دولت عثامنی بود . مانند ایالت های 
ت دولت عثامنی ،با استقالل اداری فزاینده دیگر الجزایر از میان مجموعه ای از فتوحا

از استانبول ،و ادغام طبقه حاكم ترك با ریاست بربرها و عرب های بومی رسبر آورد در 
خالل دو دوره اول ،الجزایر،پیشینه ای حامسی از جهاد در برابر امپراتوری هاپسبورگ و 

دغام كامل طبقه حمالت دریایی بر ضد خطوط كشتیرانی مسیحیان كسب كرد اما،تا ا
حاكم فاصله بود ،رهربان محلی كه غالبا مدعی مرشوعیتی دینی بودند ،گاه شورش 

علیه نظارت حكومت مركزی 2119-2111میكردند ،به مانند شیوا اخوان در قاویه كه در
هم واجد تاریخی حامسی و هم 2100رس به شورش برداشتند .اگر چه الجزایر قبل از 

زی بنیادین بود ،با آغاز فتوحات فرانسه،طبقه حاكم الجزایر واجد مؤسسات اداری مرك
  همچنان منشعب بود ،و فرانسه آن را حكومتی سلطنتی و نه ملی باقی گذارد

الجزایر با جمعیتی پراكنده و عمدتا روستای ،فاقد مؤسسات آموزشی بود كه در مناطق 
ه،فقه،عرصه عمده فعالیت های اسالمی دیگر،متركزگرایی سیاسی را تقویت میكرد.برای منون

،یك گروه  21فكری در اوایل دوران معارص،در فاس،در تونس یا قاهره قابل توجه تر بود تا در الجزیره.به جز در مزاب
واحه در صحرا كه پناهگاه خوارج اباضیه ،شاخه ای اقلیت ا زشاخه اصلی سنی مالكی در شامل آفریقا 

بتا پایین سواد و نبود كتابخانه  ، با توجه به سطح نس ،بود]اباضیه[.اسالم رایج در الجزایر
های فراوان،عمدتا دینی شفاهی بود كه در آن روش های یادسپاری گروهی جایگزین 

  مطالعات مكتوب شده بود .
در محل مرابط(شخصی برخوردار از جازبه «)ولی»شخصیت اصلی این اسالم شفاهی

لی الله علیه و آله و سلم یا اصحابش بود یا روحی )بركت(بود كه غالبا از تبار پیامربص
،موالی زاویه خود بود و به پیروانش ورد های مقدس یاد میداد «ولی.»چنین ادعا میكرد 

. خواندن این ورد ها ،مستلزم نفس كشیدن های مكرر و حركتهای عبادی و شامل 
ایل می وجدی همگانی بود كه در آن ولی به كراماتی مانند جن گیری و شفابخشی ن

آمد.قرنهاست كه الجزایر ،صدها ولی داشته است .مزار آنها كه نوادگانشان یا اولیای 
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جدید اداره میكردند ،اغلب مكان نیایش و زیارتگاه محلی بود .برخی زاویه های صوفیانه ،شعبه هایی تاسیس میكردند 
ژوهش میشدند ،بنابراین ،اسالم ،دیگر زاویه ها كه به كتابخانه های كوچكی مجهز بودند،تا حدی مشغول پ

،اسالمی كامال متامیز بود كه از شیخ در ریاست جامعه اخوان بزرگ منطقه تا صوفی با تنی چند از یاران 22والیتمدار
،مقالهع فرهنگ آرامگاه صوفی[از میان شیوا در  21خربه اش رتبه بندی میشد.]ولی/اولیاء؛بركت؛زاویه؛موالی؛و تصوف

(عرب تحصیلكرده در فاس بود كه پیروانش در جنگ سلطان مراكش 2191و حامد الدرقاوی)متوفی خور توجه اخیر ،اب
چشم پوشی كرد ،از 2129در  20)حكمران(الجزیره بر رس كنرتل غرب الجزایر ،پس از آنكه اسپانیا از وهران/اوران29با دای

بود كه  20ق(،یك بربر قبائلی 2119م/2939)متوفی 20سلطان مراكش طرفداری كردند . شیخ دیگر عبدالرحمن القشتولی
در قاهره تحصیل كرد و پس از مرگش به قدری مشهور شد كه مزارش در دو جا ظاهر شد ،یكی در الجزیره و دیگری 

(یك صوفی فقیه 2191]قبایل[.سومین شیخ برجسته ،احمد التجانی)متوفی29برای پیروانش ،رحامنیه ،در زادگاهش قبایل
ه زادگاهش عین ماضی در صحرا ،در تلمسان و فاس تدریس میكرد ]تجانی،احمد[.اولیا احتامال بود كه قبل از بازگشت ب

تحصیالت عالیه داشتند و سفر های بسیاری كرده بودند ولی هنوز به شدت پایبند موعظه در اسالم شفاهی بودند .به 
گرا _اگرچه ضعیف_وبا سنتهای ،كشوری با حكومت متركز 2100/2191طور خالصه ،الجزایر مورد هجوم فرانسه در 

 متضاد قوی درباره خودگردانی فرقه ای ،چه سیاسی وچه دینی بود 
فتح الجزیره:پس از آنكه فرانسه ،امپراتوری دیرین خود بر ماوراءبحار را از دست داد و پیش از آنكه وارد تالشهای اروپا 

ال كوچكی بر رس دیون فرانسه در قبال تحویل گندم برای دستیابی به قلمروهای اروپا گردد ،فتح الجزیره را داد.جد
الجزایری ها در زمان جنگهای ناپلئون ،باال گرفته و به رویارویی نظامی منجر شده بود كه دای )حاكم( ناالیق الجزایر 

درنگ  در آن شكست خورد .فرانسویان ،در ابتدا متایل نداشتند خود را در ترصف پر هزینه بقیه الجزایر درگیر سازند،و
و یا امیر عبد القادر محیی الدین ، پیشوای عرب قادریه در  21ایشان رهربانی مانند احمد بیگ،ترك تبار اهل قسنطینه

 را قادر ساخت حكومتهایی موقت تاسیس كنند ]قادریه؛عبد القادر[  23االوراس
رچه گاه به گاه،ادامه دادند ،به مقاومت در برابر فرانسویان ،اگ2199الجزایری ها حتی پس از شكست در شامل در 

را داد ،زمانی كه فرماندار محلی ،محمد املقرانی،به همراهی شیخ الحداد،از اخوان 2111.خطرناكرتین شورش در 
با عقب نشینی بو عاممه 2133رحامنیه،مناطق وسیعی از رشق الجزایر را در برابر فرانسویان بسیج كردند .تنها در 

كه نسب خود را به خلیفه ابوبكر میرساند ،به مراكش بود كه فرانسویان كامال بر  11خ،مولی و رهرب اوالد سیدی شی
 جنوب ]الجزایر[استیال یافتند.

حكومت 29/23فرانسویان مجازاتهای بیرحامنه ای را به الجزایری های شكست خورده تحمیل كردند . با پایان قرن 
مهاجر از فرانسه،ایتالیا و 111111قیمتهای ناچیز ،حدود استعامری پس از مصادره با خرید زمین های كشاورزی با 

زمین های كشاورزی _اسكان داد . زمین های حاصلخیز و قابل آبیاری %01میلیون هكتار _یا نزدیك به 1ر9اسپانیا در 
یی مهاجر اروپا011111به رشكتهای كشاورزی  تجاری اروپایی برای كشت انگور ،سبزیجات و مركبات تبدیل شد .نزدیك 

 شهر و شهرك اسكان یافتند.01دیگر ،در شبكه شهری تازه تاسیس متشكل از 
بیش از 1991-2100با وجود همه تالشهای مهاجر نشین استعامری ،جمعیت بومی در اكرثیت باقی ماند؛در واقع در 

بود 2110پس از میلیون نفر كه بیشرت به سبب كاهش وبا و دوره های خشكسالی ،0ر1میلیون به 2ر0سه برابر شد ،از 
.نخست،كشت عادتا مسیع گندم و جو ،كار و درامد كافی برای همه فراهم میكرد ،اما چون الجزایری های روستا نشین 
قادر به آبیاری زمینهای خود وتامین كود های شیمیایی نبودند ،رس انجام طبقه بزرگی از كارگران بدون زمین به وجود 
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(.همزمان ،مهاجرت از روستا به شهر اوج گرفت )جمعیت شهری 2991تا2923نفر در 011111تا901111آمد )از 
رشد داشت(و مهاجرت كارگری به فرانسه نیز افزایش 2991تا2923بیش از نواحی روستایی در فاصله 1%

(.بنا براین ،تركیب استعامر فرانسه و رشد جمعیت بومی هامنگونه كه 2991تا2923نفر در 20111به111یافت)از
 الی جمعیت روستایی شد ،به ظهور جامعه شهری جدید نیز انجامید .موجب فقر م

نخبگان این جامعه شهری كه تحصیلكرده و در نتیجه تا اندازه ای دور از دنیای سحر و جادوی دین شفاهی بودند ،دو 
گیری خود  شكل معمول جدا از سحر و جادو یعنی سكوالریسم و بنیادگرایی را پذیرفتند .سكوالریسم در نخستین یار

دبیر دبیرستان كه كامال 111مسلامن الجزایری پزشك ،حقوقدان، مهندس و استاد دانشگاه و10از حدود 2991و2921بین
جذب فرهنگ فرانسوی شده بودند و نیز احتامال از هزار روشنفكر با تحصیالت فرانسوی بهره گرفت . دغدغه سیاسی 

ها و حق رای درباره آنچه كه به جمعیت بومی مربوط بود و همچنین آنها به لغو قوانین جزایی تبعیض آمیز ،مالیات
هنگامی كه پاریس رسبازگیری از مسلامنان 2910تسامی كامل با مهاجران اروپایی معطوف بود . این مطالبات در 

پل الجزایری را مورد بررسی قرار داد )كه در جنگ جهانی اول به واقعیت پیوست(رضورت پیدا كرد . اگر چه مرتو
)فرانسه(مایل بود امتیازاتی در قبال خدمات جنگ واگذار كند ،مهاجران اروپایی حتی پس از جنگ چنین متایلی 
نداشتند . الجزایریان جوان ،چنانچه خود را سكوالریستهای عالقه مند به مسائل سیاسی مینامیدند ،كمرتین موفقیت را 

 داشتند.
املان دین كه در مكتب های مساجد الجزیره ،قسنطینه و تلمسان تحصیل تقریبا در هامن زمان شامر معدود تری از ع

مرصی جنبش سلفیه  ۀكرده بودند ، جریده ای یومیه به زبان عربی ، منترش می كردند . آنها از سفر محمد عبده منایند
كرد . از این رو آنها ش به الجزیره الهام گرفته بودند . جنبشی كه بازگشت معنوی به اصول اسالم را ترویج می2111در 

را به دلیل مخالفت نكردن با آنچه كه نوگرایی مذموم در اصول دین )بدعت( می نامیدند و  12منایندگاِن اسالم والیتمدار
اعامل غیر اسالمی مانند وحدت مجذوبانه با خداوند ، وساطت شیخ میان مؤمنان و خداوند ، زیارت مرقد اولیا مورد 

بنا بر اعتقاد ایشان فقط كتاب و سنّت ، دین را معین میكرد از همین رو در دیِن خود بنیاد گرا  انتقاد قرار می دادند .
 به شامر می آمدند.

ش( حتی پس از 2900در دوران بین دو جنگ سكوالریستهای الجزایر ، به رهربی فرحات عباِس داروساز )متوفی
ش ،همچنان به رسنوشت كشور به عنوان بخشی برابر 2929حق رأی در پاریس در  ۀاصالحی مهم دربار  ۀشكسِت الیح

از فرانسه ، متعهد باقی ماندند . در مقابل، جمعیت العلامی الجزایر ، گروهی بنیادگرا، كه آن را عبد الحمید بن بادیس 
ش تأسیس كرد ، از معیار صدر اسالم طرفداری می كرد كه در آن مقام و شأن اجتامعی 2922ش(در 2923)متوفی
ن و كافران و همچنین مردان و زنان در چارچوب قانون]رشع[ متامیز شده بود ]ابن بادیس ، عبد الحمید[ و مؤمنا

معنای ضمنی آن این بود كه،هیچ آیندَه مشرتكی برای فرانسه و الجزایر قابل تصویر نیست . نیروهای استعامرگر از 
های آنها را برای انتشار عقایدشان در مساجد و مدارس رادیكالیسم نهفته در دیدگاه علام ،كامال آگاه بودند و تالش

خصوصی كه در آن درسهایی از تفسیر قرآن حدیث پیامرب و فقه ارائه می كردند ، به شدت محدود میساختند اما با 
كودكان واجب التعلیم ، مدرسه  %3توجه به این واقعیت كه نظام استعامری در دوران جنگهای داخلی برای كمرت از 

رك دیده بود ، سكوالریستها و بنیادگرایان امكان زیادی برای یافنت مستمعان بسیار داشتند ، حتی با وجود رسكوب تدا
 گری نسبی فرانسه .

اكرثیت بزرگ شهر نشینان بومی جدید ، به سبب دسرتسی شدیدا محدود به امكانات تحصیل به زبان فرانسه و عربی ، 
باقی ماندند . آنها غالبا ناگزیر بودند بدون رهنمودهای فراوان از سوی اولیا ،  در دنیای سحر و جادوی اسالم شفاهی

(.از 2390ش/2920نفر در 911111مناسك را به جای آورند، خصوصا اگر از كارگران صنعتی الجزایری در فرانسه بودند )
راها آنها را به حال خود گذاشته آنجا كه آنها به طور گسرتده در معرض فرهنگ مكتوب نبودند، سكوالرها و نیز بنیادگ

مدیرتانه در روستاهای  ۀدرقاویها و رحامنیهایی بودند كه پیش از مهاجرت به رشق یا كنار  ۀبودند . آنها اساسا بازماند
خود بوده اند . گو اینكه بسیاری از آنها به عنهوان كارگران مهاجر در فرانسه ، توانایی های عملی برای كار در یك 

 عتی را دقیقا پیش از استقالل ، به دست آوردند .صن ۀجامع
، است 2310ش/2910(پدر و بنیانگذار ملی گرایی الجزایر در 2390ش/2909بارز آن ، مسالی الحاج )متوفی  ۀمنون

مسالی پرس یك كارگر ترك تبار بود كه بعدها نگهبان مزار سیدی موِبدین )شعیب ابو مدین(در تلمسان شد . مسالی در 
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ابتدائی فرانسوی تحصیل كرد . خدمت نظام را در فرانسه گذراند و با یك خانم  ۀمحلی درقاوی و نیز در مدرس ۀزاوی
مبارز فرانسوی متعلق به حزب كارگر ازدواج كرد ، نه از ریشه های خود جدا شد و نه فرهنگ فرانسوی را كه كسب 

ی مكتوب فرانسوی و اسالمی او، خصلتی بسیار كرده بود منكر گردید. فرهنگ شفاهی اسالمی و مخترص فراگیریها
متفاوت داشتند ، بنا بر این در هیچ رقابت مهمی وی تعارض فرهنگی را تجربه نكرد . تنها كسانی كه با فرهنگ 
شفاهی قطع رابطه كردند و در دو دنیای رقیِب مكتوبات عربی و نوشته های فرانسوی پرورش یافتند ، مستعد مانویت 

الجزایر سخن می گوید . مانند بسیاری از ملی گرایان  ۀدند كه فرانتس فانون از آن در كتابهایش دربار فرهنگی ای بو 
خود نوشتش( كامال با تركیب فرهنگی التقاطی ،  ۀدیگر پیش از استقالل الجزایر ، مسالی الحاج )بر اساس زندگینام

 آسوده خاطر بوده است .
نفر عضو جذب كرده بود ، 21111تقریبا  2301ش/2923خلق الجزایر ، تا با وجود اینكه حزب مسالی الحاج ، حزب 

] الجزایر و فرانسه[ و علام در پدید آوردن اصالحات سیاسی _ چه رسد به استقالل _  11طرفداران ادغام ۀكامال به انداز 
جنگ جهانی دوم  ۀدور  برای كشور ناتوان بود : مهاجران اروپایی مستعمره را جزء جدانشدنی فرانسه میدانستند . در
مه  2910/1اردیبهشت  21ملی گرایان به خشونت به عنوان ابزاری برای رسیدن به استقالل می نگریستند  در 

،هنگامی كه ملی گراها جشنهای پیروزی در سطیف را به آشوب مبدل كردند ،مسالی الحاج ظاهرا آماده بود تا به 2300
مسلامن منجر 20111فرانسه كه به مرگ دست كم  ۀكوب های وحشیانعنوان آزادی بخش قدم به جلو گذارد ، رس 

 گردید به رؤیای استقالل از راه شورشهای توده ای خود جوش پایان داد.]مسالی الحاج[
مركزی كه هر گونه خشونت  ۀدر سالهای پس از جنگ ، شكافی جّدی بین تشكیالت نظامی سازمان مخفی و كمیت

بود كه  2300/ اول نوامرب 2999ریان ملی گرایی را متوقف ساخت . تنها در دهم آبان بیشرت را مهلك می دانست ، ج
)با رس واژه های ...( و انشعاب از مسالی  19آزادیبخش ملی ۀتشكیالت سازمان مخفی با باز سازی خود به عنوان جبه

 ۀره كور را باز كرد . در ابتدا، جبهالحاج و ملی گرایان و اقدام كردن به جنگی چریكی با تدارك دقیق برای استقالل ، گ
آزادیبخش ملی توانست از ضعفهای جّدی ارتش فرانسه كه به دلیل تلفات ویتنام مأیوس و بی روحیه بود ، بهره 

آزادیبخش ملی از نظر سیاسی به حیات خود ادامه داد  ۀبرداری كند، اما در دراز مدت حریف ارتش فرانسه نبود . جبه
رانسه شارل دوگل دریافت كه فرانسه از الجزایِر مستقل كه هزینه هایش را خود پرداخت كند زیرا رئیس جمهور ف

 بیشرت سود می برد تا الجزایر مستعمره .
مستقل شد ، كشوری فقیر و عمدتا روستایی بود . دو سوم 2301مارس 2902/21اسفند 11هنگامی كه الجزایر در 

اورزی بودند كه تنها یك چهارم آنها می توانستند بدون توسل به كارگری جمعیت هنوز برای امرار معاش وابسته به كش
نیمه وقت در شهر یا وابستگی به وجه ارسالی از وابستگانی كه در شهر ها یا خارج كار می كردند، زندگی را بگذرانند . 

خامنان شدند . سه چهارِم میلیونی در درگیری ها كشته و دو میلیون نفر بی 3یك میلیون مسلامن الجزایری از جمعیت 
مستعمره نشینان ، شامل متخصصان و مدیران ، كشور را ترك  ۀالجزایری های شهرنشین بیكار شدند ، زیرا تقریبا هم

دشواری در پیش رو داشت؛ سه سال پس از آن رسهنگ هواری بومدین  ۀآزادیبخش الجزایر وظیف ۀكرده بودند جبه
 كند . توانست اولین حكومت مستقر را تأسس

( دانش آموختگان مدارس ابتدایی شهر های كوچك و روستاها بودند كه %99آزادیبخش ملی ، غالبا) ۀملی گرایان جبه
جنگ ، زندگی دانشگاهی و شغلی آنها را دچار وقفه كرده بود . به معنای دقیق كلمه، آنها صف مقّدِم جمعیت شهری 

انبوه كشاورزان، یك گروه اقلیت بود . با وجود این، آنها بی میل  جدید را شكل می دادند كه قابل مالحظه ، اما در
نبودند كه خود را منایندگان الجزایریان روستایی و در نقش آموزگاران ملت، تلقی كنند . بر اساس درامدهای كالِن نفت 

مرصف  ۀی یك جامعصنایع سنگین تحت نظر دولت اتخاذ گردید تا شالوده ها ۀتوسع ۀبلند پروازان ۀو گاز یك برنام
 مدرن فراهم آید .  ۀكنند

زیرساختهای فرهنگی دستیابی به صنعتی شدن را نظام آموزشی اقتباس شده از علامی بنیاد گرای نسل قبل و نیز نظام 
بود، فراهم می آورد . از این رو ، كودكان، اسالم مكتوِب فقها  10سكوالر فرانسوی كه زمانی مورد حامیت ادغام گرایان

قانون اساسی آن را به عنوان دین رسمی تأیید كرد( ، تاریخ حامسی آفریقای شاملی اسالمی، و همچنین زبانهای )كه 
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علمی را كه از فرانسه به یادگار مانده بود ، تحصیل می كردند . برنامه ای بزرگ برای عربی  –امروزی و رشته های فنی 
. اسالِم )غیر سیاسی(اولیاء مدار، به عنوان آنكه منسوا است و به ساختارهای آموزشی و اداری به راه افتاد  ۀكردن هم

دلیل همدستی با استعامر فاسد شده و تقدیری جز مرگ در برابر تهاجم مدرنیته ندارد ، رسام در منشور ملی در 
 به دشنام گرفته شد.  2390ش/2900
صنعتی سازی به  ۀبرنام ۀد . موفقیت های اولیرسالِت بازآموزی ملی ، عمدتا به انجام رسیده بو  2331ش/2991 ۀدر ده

شهر نشینی رسیعی منجر شد كه درصد جمعیت متكی به كشاورزی را از دو سوم به یك چهارم كاهش داد . با در نظر 
م(،كه تقریبا به سه برابر شدن 2331تا2301ش/2991تا2902از %9به بیش از  %1گرفنت نرا باالی موالید)با افزایش از 

(، اهمیت این كاهش مخترصتر می 2331ش/2991میلیون نفر در 19در سی سال استقالل انجامید )حدود كل جمعیت 
آنهایی كه در سنین بین شش و پانزده سال بودند ، دست كم  ۀهم %10این شهر نشینان تازه و  ۀشود. تقریبا هم

عیتی كه بعد از استقالل به دنیا ، اكرثیت جم2311ش/2903 ۀآموزشهای مدارس ابتدایی را دریافت كردند . در نیم
آمدند ، فرهنگ عربی جدید را كه ملی گرایان رسام مقرر كردند ، پذیرا شدند و پیوستگی عاطفی كمی به فرهنگ 
شفاهی اسالمی اولیا مدار داشتند . اسالم مكتوب ، دین پر طرفدار جدید در الجزایر شد . به جز شامر بسیاری از 

 سكوالرها.
، فرآیند صنعتی كردن نیز به شكست انجامیده بود . سقوط جهانی قیمت نفت 2311ش/2900 ۀده ۀنیم متأسفانه ، در

به افِت شدید در اجرای طرِح ایجاد صنایع سنگین منجر شد . این طرح دقیقاً بخِش مكمل سوسیالیسم دولتی بود كه 
شهری را برآورد ، بیكاری و  ۀف كننداعالم شد . در نبوِد صنایع سبك خصوصی كه نیاز مرص  2390ش/2900در منشور 

 ۀسابق جبه ۀ،رسهنگ شاذلی بن جدید ، رزمند2393/امترب2901تورم شایع شد . پس از آشوبهای فراوان در آبان 
، به جانشینی وی برگزیده شد و تصمیم گرفت نظام چند حزبی را 2391ش/2909آزادیبخش پس از فوت بومدین در 
 آزادیبخش الجزایر مناید. ۀجایگزین حكومت تك حزبی جبه

آزادیبخش  ۀجبهة االِنقاذ االسالمی( یك گروه بنیادگرا ، تقریباً به رسعت به قوی ترین معارض جبه) نجات اسالمی ۀجبه
ملی مبدل و خواستار تأسیس حكومت اسالمی و خصوصی سازی اقتصاد شد . با این حال ، شاذلی همچنان به 

امتیاز او انتقال مدیریت صنایع از وزارتخانه های دولتی به نظامی پیچیده از  سوسیالیسم دولتی متكی بود ؛ تنها
، پس از سپری شدن نخستین 2331ش/مارس2903مسئوالن استخدام شده توسط وزارتخانه ها بود . تنها در فروردین 

قتصادی تسلیم یری از فروپاشی اقوانین ، حكومت باالخره در برابر رضورت بخش صنایع خصوصی برای جلو گ ۀدور 
 .شد

كنونی الجزایر را برجسته ساخت .  ۀآغاز شد، خطر جّدی شكافی بزرگ در جامع2311ش/2909بحرانی كه در 
اختیارات ریاست  ۀش( به ریاست شورای عالی كه كلی2991ارتش كودتا كرد و محمد بوضیاف )متوفی 2991دی11]در

وال ریاست شورای عالی دولتی را به عهده گرفت تا رسانجام جمهوری را داشت تعیین گردید. پس از بوضیاف ، امین زر 
عبد العزیز بوتفلیقه در انتخابات  2991فروردین  20تحت فشار نظامیان مجبور به استعفا شد . در 2999در شهریور 

ر ریاست جمهوری الجزایر پیروز شد و فرمان وفاق ملی را صادر كرد كه تا مدتی در كاهش بحران ملی الجزایر مؤث
بوده است[ از زمانی كه اكرثیت الجزایری ها ، دنیای سحر و جادوی فرهنِگ كالمی را در ازای دنیای نوشتار و فرمولهای 
علمی كنار گذاشتند ، به نظر میرسد كه رهایی گریز ناپذیر از سحر و جادو ، رضورت انتخاب بین سكوالریسم و 

ِن تثبیت شده در دیوانساالری ها ، صنایع حكومتی و ارتش و نیز بنیادگرایی را بر آنها تحمیل می كند . فن ساالرا
آزادیبخش ملی به دنیا آمده پس از استقالل ، با اسالم گرایان خشمگین بدون شغل اما برخوردار از  ۀوابستگان به جبه

دار ]و غرب فرهنگی رضوری است اما به نظر منیرسد كه جذبه و جادوی اولیام ۀنّص رصیح قرآن مواجه اند . مصالح
 گرایی خشونت بار [بیش از این امكان پذیر باشد
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  مراکش

کشور مراکش که در جهان عرب با 
عنوان  " کشور مغرب" شناخته می شود در 
شامل غربی آفریقا قرار دارد. این کشور با 

کیلومرت مربع، ساحلی  0000001مساحت 
طوالنی با اقیانوس اطلس دارد که از شامل 

طارق و دریای مدیرتانه می رسد. به جبل ال
مراکش از سوی رشق با الجزایر، از غرب با 
اقیانوس اطلس، از جنوب با موریتانی و از 
شامل با دریای مدیرتانه همسایه 
است.پایتخت این کشور رباط است و 
جمعیت این با کشور با احتساب صحرای 

ش /  2919غربی که بررس آن منازعه دارد در 
تن برآورد شده  9209010111م حدود 1111

که ترکیبی از نژاد عرب و بربرها است. این 
ساله از  00کشور پس از اشغال یک دورۀ 

مارس  1ش / 2990سوی فرانسه، رسانجام در 
به استقالل رسید. پس از استقالل  2300

مراکش، ملک محمد پنجم ) تا فروردین 
(، ملک حسن دوم ) تا  2302/ مارس  2901
( بر تخت سلطنت 2333وئیه / ژ  2991تیر 

نشستند و از آن پس تا کنون نیز ملک 
محمد ششم بر این کشور حکومت دارد. 
مطابق اولین قانون اساسی مراکش که در 

به همه پرسی گذارده  2301/ دسامرب 2902آذر 
ومت می کند. شد، پادشاه باالترین مرجع سیاسی و مذهبی قلمداد می شود که با اختیارات مطلقه بر این کشور حک

السالم می رسانند. مطابق اصل ه نسب خود را به امام مجتبی علیهاند کخاندان پادشاهی مراکش از نوادگان ادریس
ششم قانون اساسی مراکش، دین رسمی کشور اسالم است و اکرثیت مردم پیرو مذهب فقهی مالکی هستند. طبق 

جامعه القرویین" همگان تضمین مناید. شهر فاس که "برای  همین اصل دولت موظف است آزادی انجام امور مذهبی را
نام دارد از بزرگرتین مراکز علمی مراکش است. مرکز علمی دیگری به نام " موالی یوسف " در شهر مراکش واقع است 

قش بربری به شامر می رود. تربیت یافتگان مدارس علمی در حکومتهای مراکش ن  که به مثابه پایگاه فرهنگ اسالمی 
 .اندی و نیز نفوذ و پایگاه مردمیو مشارکت داشته اند و مشایخ صوفیه که عمدتاً از نژاد بربرند دارای استقالل شخص

در سالهای اخیر موج اسالمگرایی قابل توجهی در مراکش به چشم می خورد که با سیاستهای لیربالی حکومت این 
اسالمگرایان در مراکش و تعمیق روابط دولت با  کشور در تعارض است، به همین علت سیاست رسکوب شدید

کشورهای غربی در رسلوحۀ برنامه های دولت قرارگرفته است )مطالعات آفریقا، دانشکدۀ روابط بین امللل وزارت امور 
 (.2913خرداد  12خارجه، 

قلی ت یه ودی مسلامن س نّی هس تند. ا %33بیش از  نفر است که 9100030291م 1129طبق آمار سال جمعیت مراکش 
کنند. ضاء و شهرهای ساحلی( در مراکش زندگی مییبالنکا/دارالب کوچکی کمرت از هشت هزار تن )به طور عمده در کازا

مراکش هیچ گونه اقلیت مسیحی بومی ندارد. هیچ گونه تفاوت م ذهبی مهم ی می ان بربره ا، ک ه ب ه ط ور عم ده در 
م تاکنون رژیم ش اه حس ن دوم 2391/ش2901. از ن وجود نداردنواحی کوهستانی زندگی می کنند، وجمعیت عرب زبا

را به معارضه طلبیده اند. مراکشیهای تحصیل کرده ای که هوادار این جنبشهای نیستند عموماً آنه ا را ب ا مع ادل عرب ی 
 ( می خوانند.اصطالح "بنیادگرا"، یعنی "اصولی" یاد می کنند. اعضای این گروه ها نوعاً خود را "اسالم گرا")اسالمیین

 موقعیت مراکش در قارۀ آفریقا:23 شکل

 : نقشۀ مراکش95 شکل
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مصادف ب ا حکومته ای حس ن اول، عب دالعزیز و  ۲۴۱۹-۲۳۲۵سالهای پ
ای  ن دوران در پرت  و رقاب  ت ق  درتهای ب  زرگ  .م  والی حف  یظ اس  ت

 ۲۳۲۵کند. ل یکن در س ال استعامری، مراکش استقالل خود را حفظ می
م(، فرانس ه بخ ش عظیم ی از  ۲۳۱۱های الجزیراس )پس از موافقتنامه

کند و از این سال به بعد مبارزه علنی م ردم علی ه غال میمراکش را اش
گ ردد. در س ال سلطه فرانسه تحت رهربی عبدالکریم خط اب آغ از می

م  یالدی، محم  دبن یوس  ف )محم  د پ  نجم( ب  ه تخ  ت س  لطنت  ۲۳۵۱
نشیند و بعلت مخالفت با سلطه فرانس ویان ب دون اینک ه خواه ان می

گردد ک ه در ک چهره ملی میگسسنت کامل از فرانسه باشد تبدیل به ی
یاب د. فرانس ه ک ه ح ارض ب ه آینده به پدر استقالل مراکش ش هرت می

قبول استقالل مراکش نب ود س عی ک رد از برخ ی عن ارص مرتج ع علی ه 
محم  د پ  نجم اس  تفاده منای  د ک  ه در رأس آنه  ا الج  الوی ب  ود. ل  ذا ب  ه 

اب خواسته هواداران الجالوی که خواستار عزل محد پ نجم بودن د ج و 
مثبت داد و محمدپنجم را بهمراه خ انواده اش ب ه ماداگاس کار تبعی د 

منود. تبعید محمد پنجم نقش مثبتی در تحقق استقالل این کش ور ایف اد من ود و م ردم خواس تار بازگش ت وی و اع الم 
گردی د و  استقالل کشور شدند. از طرفی قیام الجزایر علیه فرانسه عاملی در جهت تضعیف حض ور فرانس ه در م راکش

فرانسه مبنظور جلوگیری از رسایت این قیام بر متامی منطقه و فشارهای مردمی در داخل بتدریج زمینه را ب رای پ ذیرش 
 ۲۳۲۱م ارس  ۹محم د پ نجم ب ه کش ور بازگش ت و در  ۲۳۲۲ن وامرب  ۲۱خواست عمومی مردم مراکش فراهم منود. در 

(، مل ک ۲۳۱۲س از استقالل مراکش ملک محمد پنجم )تا م ارس فرانسه استقالل کشور مراکش را به رسمیت شناخت. پ
نشینند و از این پس تا کن ون نی ز مل ک محم د شش م ب ر ای ن کش ور ( بر تخت سلطنت می۲۳۳۳حسن دوم )تا ژوئیه 

  .حکومت دارد
ارد ک ه اس الم م( تعلق د2303) (Ernest Gellner)از تاریخ اسالم در مراکش به ارنست گلرن هامعتربترین گزارشیکی از 

در مراکش را نوسانی تاریخی میان مذهب ظاهرگرا و قرآن گرای بورژوازی شهری باس واد و م ذهب آی ین گ را و انس ان 
سواد روستایی می داند. او اسالم شهری راست کیش )سنّتی ( را "پروتستان" و در مقابل، مذهب عام ۀ   قبایل بی محور

عقیدۀ گلرن، راست کیشی بر محور کتاب مقدس )ق رآن ( ق رار داش ت و از ای ن  روستایی را " کاتولیک " نام می نهد. به
رو با باسوادی عجین بود. راست کیشی اکیداً توحیدی و مساوات طلب ) میان مؤمن ان ( ب ود، ب ر میان ه روی و متان ت 

ه ای می ان م ؤمن و وخودداری از زیاده رویهای آیینی تاکید داشت. در این شکل از اسالم ه یچ گون ه می انجی و واس ط
خدا وجود نداشت. از سوی دیگر، اسالم عامۀ انسان محور، برسلسله مراتب و وجود شفیع و واسطۀ میان مؤمن و خ دا 
تاکید داشت. میانجی گران شیوا صوفیان، اولیا و رشفا بودند. ویژگی این نوع اس الم را زی اده روی در ش عائر و مراس م 

 ظاهرگرایی درست دینی. شهری قرار داد.تشکیل می دهد که در نقطۀ مقابل 
گلرن معتقد است که اسالم عامه تنها یک پدیدۀ روستایی نبود، بلکه همچنین میان فقرای شهری نیز وج ود داش ت. ام ا 
در حالی که در میان قبایل نقش یک واسطه را ایفا می ک رد و ح ل و فص ل اختالف ات را میرس  م ی س اخت، درش هرها 

ا بود. اسالم درست دین از سوی دیگر، برای صحه گذاردن بر شیوۀ زن دگی ب ورژوازی ش هری ب ه تسلی بخش و آرامش ز 
 .کار می رفت 

قبایل کوهستان نشین و بیابان نشین مراکش مداوماً علیه سلسلۀ حاکم بر کشور ی ا علی ه اس الم متص لّب ظ اهرگرا ک ه 
 طبق الگوی گلرن تداعی گر شهرها بود، قیام می کردند.

بدان دلیل میرس بود که ایده آلهای درست دینی شهری همیشه میان قبایل روستایی حض ور داش تند، ه ر چن د این امر 
آنها خود تابع هنجارهای اعتقادات عامیان ه بودن د. جنبش های احی ای ظ اهرگرا ) ب ه ط ور مش خص: س لفیان ( پ س از 

ا در زم ان دیگ ری در مقاب ل ش ورش موفقیت، رسانجام ب ه م ذهب عامیان ۀ انس ان مح ور ب از م ی گش تند ک ه خ ود ر 
ظاهرگرایی آسیب پذیر نشان می دادند. به عقیدۀ گلرن این نوسان پاندولی را "تجدد " مختل ساخته است. دولت م درن 
خشونت را در انحصار خود درآورد، در حالی که دولت پیش از استعامر چنین نبود. درنتیجه قبایل کوچک ت ر ش دند و 

شکل ه قرمز با طلسمی ب : پرچم مراکش،92 شکل
هر ه م  معروف ب ،ستاره پنج راس سبز )ستاره خطی

قرمز و سبز رنگ سنتی در  .در مرکز پرچم( سلیامن
ستاره پنج راس گویا  کشورهای اسالمی است.پرچم 

تاریخ طراحی به  است.نشان دهنده پنج رکن اسالم 
 بازمی گردد. 2322سال 
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داد مقام ات دین ی ) مش ایخ ( ک ه س ابقاً در اختالف ات و به همین ترتیب از تع 
 تعارضات، میانجی گری می کردند نیز کاسته شد.

هامن طور که گلرن خاطر نشان می کند، جنبش های ظ اهرگرای اص الح طل ب ب ه 
طور منظم و برای حامیت از بازگشت ب ه اس الم ن اب و دس ت نخ وردۀ ق رآن و 

ش اخص  ابن یاسین و املح دون اب ن ت ومرتسنّت پدید آور می شدند. املرابطون 
ترین منونه های این جریان هستند. اما گلرن این واقعیت را نادیده می گی رد ک ه 

هرچند بسیاری از این گونه جنبشها از دوران املوح دون ب ه بع د ) اواس ط ق رن     
ششم هجری / دوازدهم میالدی ( به تالش برای به دست گرفنت حکومت مراکش 

 برخاسته اند، اما هیچ یک به این کار موفق نشده است.و حفظ آن 
ازآن مهمرت اینکه گلرن می کوشد رابطۀ میان اسالم عامه و درست دی ن را ) ب دان 

م مش اهده ک رده ب ود(  2301و  2301ش /  2901و  2991گونه که دردهه های 
های اطلس علیا ، صوفی گ ری دس ت ک م  به کل تاریخ مراکش تحمیل کند. او بر اساس بررسیهای میدانیش میان بربری

از قرن نهم هجری / پانزدهم میالدی تا دهه های نخست قرن چهاردهم هجری  / بیستم میالدی هم ب ر اس الم عام ه و 
هم اسالم درست دین حاکم بود. اغلب علامیی ک ه گلرنتجس م درس ت دین ی م ی پنداش ت، خ ود ص وفی بودن د. ای ن 

گاه به طور کلی صوفی گری را مورد انتقاد ق رار م ی دادن د واینک ه ت نش و اخ تالف  حقیقت دارد که برخی از علام گه
میان درست دینی و صوفی گری قطعاً وجود داشته است. اما صوفیانی که مورد آزار و اذیت علام قرار می گرفتند نوع اً 

ر و اذیت کنندگانشان. مدل گل رن خود علامی رسشناسی بودند و غالباً از هامن قرش نخبگان شهری بر می خاستند که آزا
به عنوان مفهومی از یک "منونۀ کامل " از تنش همیش گی در مع ارف اس المی ک ارآیی دارد، ام ا الگ وی مناس بی ب رای 

 مظاهر اجتامعی این تنش نیست.
لی ۀ همواره خط متایزی میان اسالم عامه و درست دین درمراکش  وجود داشته است، ب ه ه امن ترتی ب ک ه لزوم اً در ک

ادیان جهان که مردمی از الیه های اجتامعی متفاوت را در بردارند، به چشم م ی خ ورد. ب ا وج ود ای ن ه م روحانی ان 
تحصیل کرده و هم دهقانان بی سواد، همیشه وهرروز منازهای یکسانی را به جا آورده اند. در هامن ح ال ک ه تف اوت 

یکسان است. گذشته از این، سنّتهای "بزرگ" و "مردم ی" اس الم در در برداشت آنها از دین زیاد است، بسیار چیزها نیز 
گذشته، حتی بیش از امروز یعنی اواخر قرن بیستم میالدی، به یک دیگر گ ره خ ورده بودن د. ای ن مطل ب هنگ امی ک ه 
تر انسان جریانهای اصلی اصالحات اسالمی از اواخر قرن دوازدهم هجری / هجدهم میالدی را بررس ی م ی کن د، آش کار 

 می شود.
 قرن چهاردهم هجری / بیستم میالدیطالیه داران اصالحات در 

جنبش احیا طلب مرابطون در ق رن ی ازدهم و موح دون در ق رن توان صالح طلبی اسالمی در مراکش را میآغاز تاریخ ا
 2292نند که از دوازدهم دانست، اما معموالً آغاز اصالح طلبی مدرن را سلطنت سلطان سیدی محمد بن عبدالله می دا

م حکومت کرد. سیدی محمد بر کاربست دقیق قانون اسالم و ح ذف کلی ه نوآوریه ای  2931ق /  2110م تا  2909ق / 
بدعت آمیز و مرتدانه در شهر و روستا تاکید داشت. او افراد سود جویی را که از صوفی گری برای به ره کش ی از ت وده 

فیان افراط ی " را ک ه اعتقاداتش ان ب ا ق وانین اس المی مطابق ت نداش ت، های ساده لوح استفاده می کردن د ونیز"ص و 
محکوم می کرد. با وجود این او خود از اعضای طریقت صوفیان نارصیه بود وبه طور مرتب به زی ارت مراق د مقدس ین 

حرم ت گ ذاری ب ه می رفت و برای آنها هدایا می فرستاد. تالشهای اصالح طلبانۀ او انتقاد متام عیاری از صوفی گ ری و 
 مقدسین به شامر منی آید.

م( را نیز از پیشگامان اصالح طلب ی  2931ق /  2119 –م  2111ق / 2191موالی سلیامن، پرس سیدی محمدبن عبدالله )
قرن چهاردهم هجری / بیستم م یالدی م ی دانن د. او نی ز نوآوریه ای مرتدان ه )ب دعت ( را محک وم ک رد و ب ر رضورت 

قرآن و سنّت تاکید گذارد. او طریقه های عامه پسند صوفیان را مورد حمله قرار داد و ب ر ای ن اس اس مطابقت یافنت با 
که رقص موزون، کف زدن و اختالط زن و مرد در مراسم و جشنهای صوفیان برای بزرگداشت مقدسین، همگی ب ا ق رآن 

 وسنّت در تعارض است، این جشنها و مراسم را ممنوع کرد.
لیامن بیشرت به وهابیها گرایش داشت تا اغلب علامی مراکشی عرصش؛ اما معتقد بود که زیارت مراق د هر چند موالی س

مقدسین برای درخواست شفاعت نه تنها از نظر رشیعت اسالمی مجاز، بلکه توصیه نیز شده است؛ البت ه ت ا ج ایی ک ه 

 : محمد ششم92 شکل
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جاب ت کنن د، بلک ه فق ط م ی توانن د از خ دا مردم فراموش منی کردند که مقدسین خود منی توانند خواستهای آنه ا را ا
بخواهند که چنین کند. موالی سلیامن هرگز زیارت مراقد مقدسین را در مراکش ممنوع نکرد، بلکه فقط مقرراتی ب رای 
این گونه مراسم معیّن کرد. هرچند او بسیاری از جنبه های صوفی گری عامه ) ازجمله اس تفاده از ادوات موس یقی( را 

رد، اما نظیر پدرش، به طریقۀ نسبتاً درست دین نارصیه تعلّق داشت. اصالحات موالی س لیامن  ب ه می زان محکوم می ک
قابل مالحظه ای مالیم تر از وهابیها یا اصالح طلبان قرن بیستمی سلفی م راکش ب ود. ب ا وج ود ای ن، حت ی خواس تهای 

 مراکشی را نگران و آشفته کرد. نسبتاً مالیم او برای بازگشت به اسالم پیامرب بسیاری از علامی
 اصالحات سلفیها

سیزدهم هجری / نوزدهم میالدی و اوایل قرن چهاردهم هجری / بیستم م یالدی در  ر قرنجنبش اصالح طلب سلفیها د
مراکش گسرتش یافت. در مراکش گرایش وسیعی وجود دارد که اصالح طلبی سلفی را با ملی گرایی برابر بدانند. هرچند 

م با ملی گرایی گره خورد، این خطاست که نظیر بس یاری  2391ش /  2921عیتی است که اصالح طلبی در دهۀ این واق
م( را قهرمان  ان مل  ی ب  دانیم.  2399ش / 2920از محقق  ان م  ذهبی س  لفیهای اولی  ه نظی  ر او ش  عیب ال  دکّالی )مت  وفی 

شد مخالفت نکرد. در حقیقت او به عنوان یک ی م برقرار 2321برعکس، الدکّالی هرگز با تحت الحامیگی فرانسه که در 
 از مدیران دستگاههای اداری رژیم استعامری ثروت قابل توجهی گردآورد.

علامی سلفی نظیرالدکّالی، از اینکه بی دینان بر جهان اسالم و به ویژه کشور آنه ا س لطه داش ته باش ند خوشش ان من ی 
ب ی ام ان اروپایی ان انج ام من ی دادن د. حت ی محمدب ه العرب ی آمد، اما عموم اً ک اری ب رای متوق ف ک ردن هجومه ای 

 م آشکارا با فرانسویها مخالفت نکرد. 2300ش /  2919م(، شاگردالّدکالی تا  2300ش /  2909العلوی)متوفی 
احم د الهیب ه )مت وفی  م( و 2313ش / 2111برعکس، شیوا صوفیان، نظیر سیدی محمدبن عبدالکبیر الکتّانی ) متوفی 

م( در تالش برای هدایت جنبش مقاومت برضد حاکمیت استعامری در گذشتند. این قضاوت رای ج ک ه 2323ش /  2131
شیوا صوفیان با فرانسویها و اسپانیاییها ) درشامل و جنوب( علیه مل ی گرای ان س لفی همک اری کردن د نش ان دهن دۀ 

تعامری. نابس ندگی بیش رت مباحث ات م است، نه ده ه ه ای اولی ه مب ارزات ض د اس  2301ش / 2911وضعیت در دهۀ 
اسالمی در اوایل قرن چهاردهم هجری / بیستم میالدی در مراکش به بهرتین نح و در کاره ای س یدی محم دبن جعف ر 

نص یحة  م انتشار یافت و 2133ق /  2929که در  سلوة االنفاسالکتّانی متجلی است که به خاطر دو کتاب شهرت دارد: 
م منترش شد. نخستین کتاب به تجلیل و بزرگداشت اولیا، ص وفیان، رشف ا و عل امی  2311ش /  2119که در  اهل االسالم

مدفون در فاس اختصاص دارد و دومی خواستار بازگشت به اسالم ناب و دست نخوردۀ پی امرب اس ت. محم دبن جعف ر 
ی اواخر قرن چه اردهم هج ری / الکتّانی نیز نظیر اغلب علام روزگارش تناقضی میان این دو منی دید. معدودی از علام

 نصیحة اهل االس المبیستم میالدی، نظیر محمدبن جعفر الکتّانی هنوز از اولیا سخن می گویند. اما بیشرت مطالب کتاب 
کتّانی قطعاً پیروان " مدرنی " یافته است، دست کم از این لحاظ که بیشرت لفاظیها و عمالً کلیه اس تدالالت او همچن ان 

اصالح طلبان سلفی  و اغلب "اسالم گرایان" یا "بنیاد گرایان" رایج است. این کتاب در واقع نقط ۀ عطف ی  میان برخی از
در تحول اسالم، از علامی پیش از استعامر به سمت اش کال نظ ری ت ر اص الح طل ب و بنی ادگرای بع دی است.اس تدالل 

" داشتند، آنها، یعنی"السلف الصالحانین او مطابقت اصلی آن این است که خداوند به این دلیل که مسلامنان اولیه با قو 
را قادر ساخت که رشد کنند و بیشرت جهان را فتح منایند. آنگاه مؤمنان ازآن قوانین منحرف شدند و از این رو بی دینان 

ت ب ا توفی ق اروپا توانستند بر آنها فائق آیند. اگر مؤمنان به "رصاط مستقیم " باز گردند، یک بار دیگر خواهن د توانس 
قرین شوند وخداوند آنها را از تسلط کفار آزاد خواهد کرد وکلیه بی عدالتیهای اجتامعی را خواهد زدود. ای ن اس تدالل 

 مضمون اصلی اصالح طلبی و بنیادگرایی مسلامنان قرن بیستم میالدی را تشکیل می دهد.
ل و مش هورترین ره ربش محم د ع اّلل الفاس ی، جنبش سلفی رسانجام با ملی گرایی مراکشی، که دروجود حزب اس تقال

م اس تقالل  خ ود را مج دداً ب ه دس ت آورد، ش اه  2300ش /  2990تجسم یافته بود، یکی شد. هنگامی که م راکش در 
م( وجانشینش حسن دوم کوشیدند تا نفوذ سیاسی این حزب را مهار کنند. اما با  2302ش / 2901محمد پنجم ) متوفی 
 ی، برداشت سلفی از اسالم نیز گسرتش یافت. گسرتش آموزش عموم
 جنبشهای بنیادگرا

م تع دادی جن بش بنی ادگرا در م راکش پدی دار ش دند. مه م ت رین ای ن جریانه ا ب ه وس یلۀ 2391ش /  2901طی دهۀ 
م، یاس ین درس ی و هش ت س الگی آنچ ه را خ ود "بح ران  2300ش /  2900عبدالسالم یاسین رهربی می ش د. در س ال 
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می نامید از رسگذراند. یاسین پس از مطالعۀ متون عرفانی بسیار به طریق ت توتشیش یه پیوس ت و از پی روان روحانی" 
 شیخ الحاج العباس شد که شش سال بعد در گذشت .

م، این طریقت را ترک گفت که نتوانست آن را به یک جنبش 2392ش /  2901گفته می شود که یاسین به این دلیل در 
یاسین در نقطۀ مقابل اکرث بنیادگرایان مس لامن ق رن چه اردهم هج ری / بیس تم م یالدی ک ه تنف ر  سیاسی تبدیل کند.

نسبت به صوفی گری ویژگی اصلی آنها را تشکیل می دهد. هرگز صوفی گ ری را رد نک رد. او در نوش ته ه ایش مک رراً 
 بدان اشاره می کند.

 2901یسندگان مرصی، حسن البنا وسید قطب در اوایل دهۀ نگرش یاسین به اسالم تا حدی در نتیجۀ مطالعۀ کارهای نو
م،تصمیم گرفت که رقعه ای برای شاه حسن دوم بنویسد. عنوان 2390ش /  2909م، سیاسی شد. او در سال  2391ش / 

امنان این رقعه، "اسالم یا توفان: نامۀ رسگشاده ای برای شاه مراکش "بود. پیام اصلی نامه ساده وآشنا بود. مشکالت مسل
از انحراف آنها از اسالم راستین پدید آمده است. اگر آنها به قانون خدا بازگردند ودست از تقلید غرب بردارن د، رسک وب 
فقرا به وسیلۀ ثرومتندان، سلطۀ غرب بر مراکش ،حالت ترس و وحشتی که مراکشیها در آن زندگی می کنند و نی ز زاغ ه 

ه اند، همگی ناپدید خواهد شد. خلیفه به جای اینکه فرمانروای مطلقی باشد نشینهایی که گرد شهرهای مراکش را گرفت
که بی درد و بی حال در قرصهای خود زندگی کند، از آن مردم خواهد بود. هر آنچه بد است، ب ه نی ک تب دیل خواه د 

 شد.
که چگونه بای د ب ه ای ن  حسن دوم از نامۀ یاسین برآشفت و از عبدالله غنّون فقید، رئیس جامعۀ علامی مراکش پرسید

نامه پاسخ دهد. غنّون پاسخ داد که یاسین باید در یک بیامرستان روانی نگهداری شود، زیرا تنها یک دیوان ه م ی توان د 
 شاه را این گونه مخاطب قرار دهد.

د. او م( دریک تیامرس تان ب ه رسب ر  2399 – 2390ش / 2900- 2909یاسین به علت رقعه ای که نگاشت سه سال ونیم )
پس از آزادی مبارزۀ خود را برای استقرار یک حکومت واقعاً اسالمی در مراکش از رسگرفت، اما او دیگر شاه را مستقیامً 

م انتشار یک نرشیۀ اسالمی تحت عنوان الجامعة ) گ روه ( را آغ از ک رد.  2393ش /  2909مورد انتقاد قرار نداد. او در 
 رنس خه از آن منترش  ش ده ب ود، د ر حالی که روی هم کم رت از س ه ه زاردهم و داین نرشیه پس از انتشار شامرۀ یاز 

/دس امرب  2901م توقیف شد. حکومت همچنین یاسین را از سخرنانی در مساجد ممنوع ک رد. در آذر  2319ش /  2901
وقیف شد و او به دو ، یاسین کوشید روزنامۀ دیگری تحت عنوان الصبح منترش کند، اما این نرشیه نیز بالفاصله ت 2319

 از زندان آزاد شد. 2310/ ژانویۀ  2900سال زندان محکوم گشت. یاسین در دی 
م به کانون جنبش او تبدیل شد و ای ن در ح الی ب ود ک ه  2313ش /  2909م تا  2310ش/  2900خانۀ یاسین در سال از 

ن بازپرسی می کرد. این جنبش که اکنون به نام درمتام مدت، پلیس این خانه را زیر نظر داشت و اغلب از بازدید کنندگا
"العدل و االحسان" معروف است خود یادآور یک طریقت صوفی است. پیروان یاسین نیز نظیر ی ک ش یخ ص وفی از او 
به عنوان مرشد یا "راهنام" یاد می کنند. او نیز نظیر یک شیخ بر اهمیت عبادات و ذکر خدا تاکید می کن د. گفت ه م ی 

پیروان یاسین می خواهند که هر روز سه هزار بار"ال اله االالله " بگویند و سیصد بار ص لوات بفرس تند. ای ن  شود که از
/ دس امرب 2901جنبۀ صوفیانه از جنبش یاسین غیر معمول است وبرخ ی بنی اد گرای ان آن را محک وم ک رده ان د.در آذر 

اش به صورت بازداشت باقی ماند. ماه بعد، ش ش ت ن از پلیس مانع رفت و آمد به خانۀ یاسین شد و او در خانه  2313
موجب برپایی تظ اهراتی ب ه  2331/مه  2903رهربان "العدل واالحسان" نیز دستگیر شدند. محاکمۀ آنها در اردیبهشت 

وسیلۀ دو هزار تن از مردم شد. مرکز شهر رباط برای حدود سه ساعت فلج شد تا رسانجام پلیس معرتضان را ک ه اغل ب 
نشجو بودند، پراکنده کرد. این واقعیت که تظاهرات مورد بحث چشمگیرترین موفقیت سیاسی یاس ین  ب وده اس ت، دا

 م تا چه حد ناموفق بوده است. 2331ش /  2992نشان می دهد که جنبش او دست کم تا 
ام ا ای ن اعتق اد  یکی از دالیلی که برای ضعف جنبش یاسین ذکر می شود، اعتقاد عامه به تقدس ش اه م راکش اس ت. 

 دیگر میان مراکشیهای تحصیل کرده، که تعدادشان از استقالل به بعد رسیعاً افزایش یافته است، وجود ندارد.
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  سودان
کیل ومرت ب ا مرص ، از ش امل  ۲۵۱۹این کشور از سوی ش امل 

کیل ومرت  ۲۹۱۱کیلومرت با لیبی، از سمت ب اخرت  ۹۴۹باخرتی 
با آفریقای مرک زی، از  ۲۲۱۲ی با چاد، از سمت جنوب باخرت 

و باالخره از س مت  سمت جنوب با جمهوری سودان جنوبی
  .مرز مشرتک دارد وپیاتي,کیلومرت با اریرته ۱۱۲رشق 

ورود کامل اسالم به منطق ۀ س ودان ام روزی در ق رن ده م 
قب ل از اس تقالل هجری / ش انزدهم م یالدی انج ام گرف ت. 

میلی  ون نف  ری   01 جمعی  ت %91تقریب  اً  س  ودان جن  وبی،
در شامل س ودان )یعن ی در دوس وم  همسلامن اند ک سودان

بزرگرتین کش ور آفریق ایی ( س اکن هس تند. اقلیته ای غی ر 
( و مس یحیان %10مسلامن )، یعن ی پی روان ادی ان ب ومی )

و جن وب س ودان،  (( در کوهستانهای نوب ه0%)
ق  رار دارن  د؛ یعن  ی ج  ایی ک  ه غیرمس  لامنان از 

م ذاهب آنیمیس تی، در کن ار فرق ه بومیان پیرو 
ه  ای مس  یحی بازمان  ده از زم  ان اس  تعامر ی  ا 

 درآمیخته با آنان، پیروی می کردند.
در س  ودان الگ  وی فرهنگ  ی متامی  ز از اس  الم 
آفریقایی که در مذهب مالکی و سنّتهای ب ومی 
ریشه دارد، قابل تش خیص اس ت. توس عۀ اس الم 

ست در این کشور از منطقۀ غرب نشئت گرفته ا
ه ای آفریق ایی آن منطق ه از ق رن که پادش اهی

شش  م هج  ری / دوازده  م م  یالدی ب  ه اس  الم 
گرویده بودند. همچنین اسالم از مرص به ناحی ۀ 
شامل آم د، خصوص اً پ س از س قوط  پادش اهی 
مس  یحی نوب  ه در ق  رن نه  م هج  ری / پ  انزدهم 

پادشاهی مس یحی نوب ه،  001تا  901میالدی. از 
اسالم به س مت جن وب و  به طور مؤثری با رشد

در ط  ول رود نی  ل مقابل  ه ک  رد. س  لطنت ف  ونج 
ق /  313نخس  تین دول  ت اس  المی ب  ود ک  ه در 

 م در سنّار تشکیل گردید. 2010
روند اسالمی و عربی شدن، پس از سقوط آخرین پادشاه نوبه به گونۀ نسبتاً رسیعی پی گرفته ش د. ول ی م ردم منطق ۀ 

یز خود، فرهنگ وصفات ممتاز سودانیها را ت ا ب ه  ام روز حف ظ ک رده ان د. اس الم ب ه نوبه با حفظ زبان و فرهنگ متام
موازات توسعۀ خود در طول درۀ نیل و به سمت جنوب، به طرف غرب تا کوردوفان و دارفور نیز گسرتش م ی ی ا ف ت . 

احک ام اس المی و ب ه در سنّار، سلطنت سیاه نیز نامیده شده است روحانیانی از حجاز و مرص  جه ت ت رویج عقای د و 
منظور ایجاد نخستین محاکم مذهبی، به منطقه جذب کردند. زائران زیادی که برای سفر ب ه ب ه مک ه راهه ای زی ارتی 
صحرای بزرگ آفریقا را در می نوردیدند، منبع دیگری برای ارتباط مستمر و نفوذ اسالم آفریقای غرب ی ب ر منطق ۀ رشق 

 آفریقا، شامل سودان، بودند.
ن سیزدهم هجری / ن وزدهم م یالدی و پ س از گذش ت س ه ق رن مت اس و نف وذ فرهنگ ی غ رب آفریق ا و مرص  و تا قر 

عربستان، اسالم به خوبی در سودان تثبیت شد. مورخان  به طور گسرتده ای، قرن سیزدهم هجری / ن وزدهم م یالدی را 
رین وق ایع ت اریخ س ودان ش امل اس تیالی دورۀ تحول اسالمی در سودان نامیده اند. همچنین در ای ن دوره برجس ته ت 

م ای ن  2131ق /  2920م تحقق یافت که با پیروزی انگلستان در  2112ق /  2190حکومت مشرتک ترکان و مرصیان از 

 : موقعیت سودان در قارۀ آفریقا99 شکل

 سودان : نقشۀ95 شکل
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تحوالت به اوج خود رسید. این رویداد ها موجب شکل گیری کشور سودان و مرزهای جدید جغرافیایی آن ش د وزمین ه 
  جایگاه مهم برای اسالم در ادارۀ کشور فراهم آورد.را نیزبرای احراز یک 

م  2112ق /  2190معموالً گفته می شود تاریخ جدید سودان با تسلط حکوم ت مش رتک مرص یان و ترک ان عثامن ی در 
م انجامیده است. این حاکمی ت هامنن د آنچ ه 2112ق /  2131آغاز می شود که به اشغال و کنرتل کامل سودان تا سال 

ه معمول بود، شامل نوعی از روشهای اداری ترک ان عثامن ی و نظ امی اداری ب ود ک ه توس ط مقام ات محل ی و در ترکی
مرص  ی اداره م  ی ش  د. تس  لط و اش  غال س  ودان، خصوص  اً هم  راه ب  ا  –مرص  ی، تح  ت نظ  ارت ارت  ش مش  رتک عثامن  ی 

شورشهایی که رست ارس قلم رو  مقاومتهایی که از جانب گروه های شیخیه و جعالین نضج می گرفت و همچنین در کنار
حکومت عثامنی را در برگرفته بود، کار آسانی نبود. مردم سودان حتی با به امروز به واسطّۀ مالیاتهای سنگین، خ دمت 
نظام وظیفۀ اجباری و حتی به بردگی  گرفنت زورمداران ه کس انی ک ه برخ وردار از حق وق براب ر اجتامع ی بودن د، ول ی 

حقوق اساسی و انسانی آن ناآگاه بودند، از حکومت ترک ان خ اطرات ناخوش ایندی دارن د. ت ا نسبت به مفاهیم ملت و 
شش دهه پس از اشغال سودان توسط ترکان عثامنی هیچ قیام عمومی صورت نگرفت، تا اینکه محمداحمد ک ه خ ود را 

ره ربی ک رد ک ه نهایت اً ب ه با متحد ک ردن جن بش مقاوم ت، انق الب موفقی ت آمی زی را  ،مهدی خوانده بود، از دانگوال
  مرصیان خامته داد. –حکومت مشرتک ترکان 

موفق در واکنش به  یدر قرن سیزدهم هجری / نوزدهم میالدی نیز مواردی از جهادها
مداخالت خارجی را داد ک ه توانس ت اندیش ه دول ت اس المی را در ب ین حکومته ای 

ای ن نهض تهای  رینش ک مش هورت برنو پیاده کند. ب دون –فوالنی و در سوکوتو و کانم 
جهادی، مبارزات مهدی سودانی بود که مقاومت حامسی آن نه تنها به حکومت ترک ان 
عثامنی خامته داد، بلکه اجازه نداد علی رغم تالشهای ژنرال چ ارلز گ وردون، انگلس تان 

ق /  2920ت ا  2131بتواند در سودان توفیق عجل کسب مناید. حوادثی که بین سالهای 
م تحت عنوان نهض ت مه دیون را داد، ب دون تردی د بخ ش مهم ی از  2131تا  2112

تاریخ هردو کشور گوردون در خارطوم و پیروزی مجدد س ودان، یک ی از نک ات ت اریخ 
پرفراز و نشیب امپراتوری انگلستان بود، چرا که سودانیها توانستند در مقاب ل مواجه ه 

سالم، آخرین نقاط ) مستعمرات ( را تحت اختی ار خ ود بگیرن د. از دی دگاه تاریخی طوالنی و هوشیارانه غرب در برابر ا
  تاریخ مسلامنان سودان، نهضت مهدیون، بیانگر پیروزی مقاومت اسالمی در مقابل سلطۀ بیگانه است.

محمد احمد، تحصیالت خود را در علوم مذهبی در شامل سودان فراگرفت و پ س از مباحث ات ط والنی ب ا ن وۀ محم د 
ی را برخود هموار می کرد و  ف نورالدائم پایه گذار فرقۀ مذهبی سامنیه، به این فرقی پیوست. او ریاضتهای شدیدرشی

کرد ودر عین حال از رهربان سیاسی، اجتامع ی در عین حال از رهربان سیاسی، اجتامعی زمان خود نیز شدیداً انتقاد می
او با اندیشۀ دیرینۀ اسالمی در مورد "منتظر موعود" )قاب ل مقایس ه زمان خود نیز شدیداً انتقاد می کرد. حمیّت روحی 

درهم آمیخت و در مواجه ه ب ا ی ک جامع ۀ بح ران زدۀ، محمداحم د را  )با شخصیت مسیح در ادیان مسیحی وکلیمی 
  ، ادع  ای مه  دویت منای  د. دع  وت م  ردم ب  ه مس  لح ش  دن در براب  ر2112/ م  ه  2131ج  امدی ارخ  ره  برانگیخ  ت ت  ا در

غالگران ترک و مرصی و همچنین پاالیش جامعه به واس طۀ تبلی غ حاکمی ت فراگی ر اس الم، ماموری ت مق دس وی را اش
  تشکیل می داد. او با تکیه بر مفهوم جامعۀ اسالمی یا امت، حامیانی از ش امل و غ رب س ودان گ رد خ ود جم ع من ود.

ترصف کردند، و ژنرال گوردون که از منافع انگلس تان و ، خارطوم را 2110/ ژانویۀ  2911نیروهای مهدی، در ربیع ارخر 
کرد را به قتل رساندند. البته این اقدام نهایتاً موجب انتق ام ج ویی و تس لط مج دد خدیوهای مرص در سودان دفاع می
 امپراتوری بریتانیا بر سودان گردید.

ه عبداللّه تعایشی جانشین شد.هدف او مدت کوتاهی  پس از سقوط خارطوم، محمد احمد املهدی از دنیا رفت و خلیف
رهربی و شکل دادن یک دولت اسالمی در شهر ام درمان و احیای یک جامعۀ اسالمی براساس جامعۀ اولی ه اس المی در 
مدینه بود. این نهضت اصولگرا و متعصب با عملیات نظامی خود سعی داش ت ب ا حمل ه ب ه من اطق جن وبی، م ذهب 

الغزال را به اسالم تغییر داده و داراالسالم را توسعه دهد. این دوره در جنوب  نوبه و بحرآنیمیستی اهالی کوهستانهای 
سودان، به عنوان آغاز دخالتهای ساعیانه دولتهای مسلامن شامل جه ت تس لط م ذهبی و سیاس ی ب ر جن وب ش ناخته 

 شود. می

 : مهدی سودانی93شکل 
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ستی در آفریق ای آن زم ان ب ود، ی ادآور حاکمیت دولت مهدیون در شامل سودان که تنها جمهوری اسالمی ضد امپریالی
نخستین ناسیونالیسم شکوهمندی است که از بسرت خیزش اسالمی برخاسته است. تقریباً یک بار دیگر همسو با انق الب 

م )تقریباً یک ق رن بع د (، احی ای اس المی ن وین، مانن د آنچ ه در زم ان مه دیون در  2393ش /  2909اسالمی ایران در 
م، نیروهای ژنرال هوراتیو هربرت کیچرن، که مسلح ب ه س الح گ رم و  2313ش /  2901شاهده شد. در سودان را داد، م

قایقهای توپدار بودند، توانستند با غلبه بر نیروهای انصار مهدی که تنه ا اس لحۀ آنه ا شمش یر ب ود، دول ت مه دیون را 
 .کست واقعی و منادین مهدیون استقتل عام میدان جنگ کارری در خارج شهر ام درمان بیانگر ش.ساقط کنند

تاثیر نافذ انقالب مهدی در اسالم متداول در سودان و در حی ات سیاس ی س ودان، درنف وذی ک ه خان دان امله دی از آن 
برخوردارند، قابل مشاهده است. عبدالرحمن املهدی ، فرزند محمد احمد املهدی، ره ربی تش کل م ذهبی، خ انوادگی و 

مرصی به دس ت گرف ت. بریتانی ا وی را ت ا جن گ  –ین روزهای آغاز استعامر مشرتک انگلیسی سیاسی انصار را از نخست
تحت نظ ارت دقی ق  –که او و سایر مذهبیها وفاداری خود را به تاج وتخت و نه به استانبول اعالم کردند  –جهانی اول 

سالهای بعد  ک حزب ملی تبدیل شد و درسازمان سیاسی انصار به رهربی صدیق، فرزند عبدالرحمن، به ی قرار داد. بعداً 
اب ل انک ار ای ن خان دان صادق املهدی، فرزند صدیق، دوباره به نخست وزیری سودان رس ید ک ه ح اکی از نف وذ غی ر ق

 .مسلامن است
مکتب تصوف، به م وازات و اغل ب در تقاب ل ب ا س نّت دول ت 

سیزدهم هج ری / ن وزدهم  ساالری در اسالم، قرار دارد. تا قرن
الدی و نزدیک به چهار قرن فرقه های رایج تصوف در رون د می

توسعۀ اسالم در سودان، مبلّ غ اص لی بودن د. ش کل دس تورات 
س امع و  مذهبی آنه ا ش امل ن وعی ذک ر، هم راه ب ا دف زدن،

رسودخوانی بود ک ه ب ا ه دایت ش یوا محل ی اج را م ی ش د. 
تصوف بدون آنکه آداب و رسوم محلی را تهدی د کن د، ب ا آنه ا 
درآمیخت. فرق تصوف که عمده ترین آنها در س ودان قادری ه، 
سامنیه، ختمیه، سنوس یه و ش اذلیه م ی باش ند، عم دتاً ح امی 
برابری بین افراد بوده گرایشی به تشکیالت سازمانی ندارن د؛ از 
این رو از شکل بندی نهادهای اسالمی مانند محاکم رشیعت یا 

 از دول ص  ادرم  ذهبی در حامی  ت ی فت  اوای رس  می ک  ه عل  ام
کردند، اجتناب م ی منودن د. ب ا ایج اد دول ت، بوروکراس ی، می

دادگاهها و به اجرا گذاردن رسمی اسالم، رهربان محلی تص وف 
نش، از حامی  ت دول  ت واک   تض  عیف ش  دند، ک  ه آنه  ا نی  ز در

 اجتناب کردند.
شیوا تص وف و عب ادات ب ی قی د و چندین بار دولتها در مخالفت با تصوف آنها را به علت قائل شدن به قداست برای 

بند و خارج از شکل رشعی، خارج از چهارچوب اسالم اصیل اعالم کردند. با وجود این، فرق تصوف تا امروز نی ز در ب ین 
ط آنها، با دولت و رواب مردم متداول بوده و اختالف آنها در زمینه های چگونگی ترویج اسالم، استقرار نهادها در جامعه

 با پیروزی مجدد و رسکوبی نیروهای مهدیون، حکومتی استعامری مرکّب از مرص و انگلس تان ب ین. استهمچنان باقی 
م درسودان بر رسکارآمد. برخورد با اسالم پس از مهدیون بس یار دقی ق ب ود و  2311تا  2131ق /  2911تا  2920سالهای 

طری ق نهاده ای  دهند و مس لامنان را نی ز ازخصوصاً سعی می شد بدون درهم شکسنت اسالم، آن را تحت نظارت قرار 
نظر می گرفتند. این اقدام از طریق ایج اد نهاده ای اس المی  حاکمیت انگلستان قرار داشت زیر اسالمی که اینک تحت

مستقل و گامشنت افراد مورد اعتامد حاکامن فاتح برای ادارۀ این نهادها صورت گرفت. از می ان عل ام کس انی نی ز ب رای 
خ ودی بودن د و از جان ب دیگ ر شخص ی خ ارجی و  ار جدید برگزیده شدند. این افراد از یک نظر مسلامن واین ساخت
 استعامرگر.

 مناطق مورد نفوذ محمد احمد در سودان: 96شکل 
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در این میان فقه اسالمی توسعه داده شد که اجازه داشت ج دای از 
از اج زای خ اص  قانون و دادگاه های کیفری و غیرنظامی انگلیس ی،

یی جداگان ه برخ وردار دادگاه، محکمۀ استیناف و ح وزه ه ای قض ا
گردد. محاکم رشع اسالمی در سودان، در خصوص تصمیم گی ری در 
م  ورد مس  ائل مرب  وط ب  ه مس  لامنان س  ودان مانن  د ازدواج، ط  الق، 
حض   انت و حامی   ت از فرزن   دان، ارث و وص   یت و وق   ف دارای 

ع را فرماندار کل س ودان صالحیت بودند. قاضی کل دادگاه های رش 
دس  تور و تح  ت نظ  ارت ص  احب منص  ب ک  ه ب  ا  ک  ردمنص  وب م  ی

 کردند.استعامری، یعنی دبیر قضایی، انجام وظیفه می
قاضی ک ل از ح ق ص دور بخش نامه ه ای ق انونی ک ه تص میامت و 

 2901احکام دادگاه را تنظیم می کرد، برخ وردار ب ود. در عم ل و ت ا 
ه ق وانین اس المی در س ودان بودن د. کنندۀ چگ ونگی توس ع م و اسالمی شدن قوانین، مقررات فوق، تعیین 2319ش / 

 گرفت موارد زیر بود: پیرشفت قابل توجهی که در این دوره صورت
طالق برای زنان در مواردی که مورد اذیت و آزار واقع شده باشند؛ توسعۀ  قاصالحات قانون طالق؛ مجاز بودن ح

خاص؛ تایید حق اولیا )خصوصاً پدر(  زمینه حق خرجی پس از طالق و نگه داری فرزندان تحت رشایط حقوق زنان در
م، حق قانونی زنان برای انتخاب در  2301ش /  2993 نسبت به رضایت برای جاری شدن عقد ازدواج ) که نهایتاً در

ازدواج به رسمیت شناخته شد(؛ تنظیم مقررات وقف برای اعضای خانواده ) که بعضاً در مغایرت با دستورات قرآن و 
در دورۀ استعامر نه تنها  بررسی این مقررات نشان می دهد که نقش علامانوادگی عمل می شد(. یزه منافع خبه انگ

آوردن نظام مقررات حقوقی، در واقع به  کامالً فرمانربدارانه نبوده بلکه آنها با استقالل اندیشه و عمل خود در فراهم
 خارجیان ایفا منودند. عنوان تنها طبقۀ قانونی، نقش محافظان ایامن مذهبی را تحت حاکمیت

ورای قلمرو اسالم رسمی، بیشرت سازمانهای مسلامن  سنّتی مانند انصار، پیروان مهدیون، اعض ای ف رق م ذهبی قدرمتن د 
مانند ختمیه و خانوادۀ مرغنی در حوزه های سیاسی دوران پیش از استعامر، نفوذ داشتند. علی رغم مطی ع ب ودن ای ن 

نخست حاکمیت بریتانیاییها بعدها این مکاتب مذهبی سیاسیرت شده و احزاب سیاس ی فرقه های مذهبی در دهه های 
ش  2910امت ) متشکل از مهدیون ( و وحدت ) مرکّب از برخی پیروان فرقۀ ختمیه ( شکل گرفتند. حزب ام ت ک ه در 

م پایه گذاری شده  2300ش /  2919م تاسیس شد خواهان استقالل سودان بود، حال آنکه حزب و حدت که در  2300/ 
بود از طرف مرص حامیت می شد. این اخ تالف نظره ای سیاس ی اساس ی ب ا رقابته ای ت اریخی ای ن دو فرق ه قدرمتن د 
مسلامن درهم آمیخته و آنها را به صورت دشمن یکدیگر درآورده و از ترشیک مساعی با یکدیگر دربارۀ هر موض وعی 

 ازداشته است. ب –از دوران پیش از استقالل تا به امروز  –
م در مرص  پای ه گ ذاری ش د و در ده ۀ  2311ش/  2919مذهبی جدیدی بود که در  –اخوان املسلمین نهضت سیاسی 

 2991م دامنۀ نفوذ خود را به سودان، کشور همسایه، نیز گسرتانید تا جایی ک ه در اوای ل ده ۀ  2301ش / 2921-2911
هنگامی ک ه اح زاب ام ت و وح دت ب ه هنگ ام اس تقالل س ودان م شاخه ای نیز در سودان گشایش یافت.  2301ش / 

م درگیر جنگ قدرت با یکدیگر شدند، اخ وان املس لمین در ص دد اع امل نف وذ برنیامدن د، ت ا  2300ش /  2990درسال 
م جبهۀ منشور اسالمی، وابسته به آن، در انتخابات سیاس ی وارد ش د  و  2301ش /  2901اینکه در اواسط سالهای دهۀ 

شش کرد تشکیالتی را سازمان دهد. رهرب اخوان املسلمین از ابتدا حسن الرتاب ی ف ارا التحص یل دانش کدۀ حق وق از کو 
 .دانشگاه خارطوم بوده است که در سطح بین املللی بیشرت به عنوان رهرب نهضت احیای اسالمی شناخته می شود

ا در دس ت داش تند، اس الم و نهاده ای اس المی رس امً نظامی قدرت ر  در بیشرت دورۀ پس از استقالل که دولتهای ملی و
اسالم چه در میان اف رادی ک ه در  خارج از عرصۀ مسائل سیاسی قرار داشته است، به هرحال، موضوع وضعیت و آیندۀ

پی ایجاد یک جامعۀ سکوالر چند قومی و چند مذهبی و پایان دادن به جنگ داخل ی ش عله ور ش ده پ س از اس تقالل 
جنوب بودند و چه کسانی که دنبال نقش بیرشی برای ق انون و حاکمی ت اس الم در کش وری ک ه جمعی ت بین شامل و 

 عمدۀ آن را مسلامنان تشکیل می دادند، بودند، بخش عمده ای از دستور کار سیاسی بود.
ک رد. م( تغیی ر  2310ت ا  2303ش /  2900ت ا  2901این وضعیت به ط ور کام ل در دورۀ رژی م نظ امی جعف ر منی ری )

سیاستهای او که نخست سکوالر ملی گرایانه بود، بعداً به گونه ای منایشی به سمت حکومت اسالمی، آن ه م از طری ق 

چم سودان: سه ردیف افقی از باال به پایین به رنگ پر 
قرمز، سفید و سیاه و در سمت چپ یک مثلث متساوی 

سفید به  الساقین سبز. قرمز به نشانی مبارزه برای آزادی،
نشانی صلح، نور و عشق، سیاه به نشانی خود سودان 
)در عربی: سیاهان( و سبز به عنوان مناد اسالم و 

 کشاورزی و کامیابی.
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م تغییر یافت. به موجب این فرمان قوانین اسالمی ب ه نح وی ج امع و  2319ش /  2901صدور فرمان ریاست جمهوری 
 فراگیر در کل کشور جاری می گردید . 

نارضایتی اهالی جنوب سودان گردید و آنها احساس کردند که به آنها خیان ت ش ده اس ت. ب ه دنب ال  این فرمان موجب
م  2301ش /  2991( متشکل شده و جنگ داخل ی را ک ه در ده ۀ SPLMآن، آنها در جنبش آزادی بخش خلق سودان )

ه مخالف ان خ ود به ره ب رداری و متوقف شده بود، از رسگرفتند. جعفر منیری از رشیعت به عنوان یک سالح سیاسی علی
در نهایت نیز از به اجرا گذاردن قانون مجازات حدود ) اسالمی( سوء استفاده کرد. تخمین زده شده است که ب ا اج رای 

م ح داقل دویس ت نف ر دچ ار نق ص عض و ش ده ان د. نارض ایتی  2310ت ا  2319ش /  2900تا  2901این مجازاتها طی 
ییر رویۀ رژیم منیری با اعدام رهرب سالخوردۀ برادران جمهوری خواه، یعن ی محم ود محم د فزاینده و فراگیر مردم از تغ

طه، توسط حکومت به اوج خود رسید. طی چند هفته، جعف ر منی ری پ س از ی ک انق الب مردم ی و کودت ای  نظ امی 
 م دمکراسی به کشور اعاده شد . 2310ش /  2900رسنگون شد و در 

سید که این ر به نخست وزیری سودان  رصادق املهدی طی یک انتخابات و برای دومین با پس از یک دورۀ انتقالی،
م به عهده داشت . با وجود این او در رسوسامان دادن به بحرانهای پیش روی کشور،  2313ش /  2903سمت را تا 

یعنی پایان دادن به جنگ داخلی در جنوب و تعدیل 
 شکست خورد. مقررات رشیعت، به عنوان قانون دولت، 

م با 2313ش / 2903دومین کودتای نظامی سودان در 
حامیت یک رهرب اسالمی یعنی حسن ترابی و رهربی رسمی 
یک ژنرال ارتش؛ یعنی عمرالبشیر به وقوع پیوست که منجر 
به قدرت رسیدن یک رژیم اسالمی در سودان گردید. 
موضوع جایگاه مناسب مذهب، خصوصاً قانون ودولت 

وضوعی اساسی برای ثبات سیاسی و وحدت ملی اسالمی، م
سودان است. چرا که دریک کشور چند نژادی و چند مذهبی، نقش اسالم در جامعه و کشور بسیار مهم است. در 
نتیجۀ انتخاب بین گزینه های سکوالر و دمکراتیک یا تعهد به اسالم به عنوان دو برایند احتاملی مناقشات داخلی 

 مطرح می باشد.

ایال ت س ودان را  10م تاکنون عمرالبشیر، رئیس حمهور س ودان اس ت. اعض ای کابین ه و ح اکامن  2313ش /  2903از  
م اخ تالف و ن زاع  2333ش /  2991شخص رئیس جمهور تعی ین م ی کن د. در 

میان حسن ترابی و عمرالبشیر منجر ب ه برکن اری تراب ی از س متش در مجل س 
منطق ۀ جن وبی س ودان از  1122/ 2931سودان شد. در پی هم ه پرس ی س ال 

 کشور سودان جدا و مستقل شد. 
ک ه از ن ام دارفور دارفور است. استقالل طلبان یکی از مشکالت سودان، مسالۀ 

قبیله فور همراه با کلمۀ دار )در عربی به معنی خانه و م وطن( گرفت ه ش ده، 
غرب ی،  و دربرگیرن ده  س ه اس تان دارف ور ای است در غرب کشور سودانناحیه

م یالدی آغ از  ۵۱۱۹مناقشه دارفور که از س ال  .دارفور شاملی و دارفور جنوبی
ه زار کش ته و ب یش از دو ۵۱۱ادام ه دارد، ب یش از  قری ب ب ه ده س الشد و 

 .میلیون آواره به جا گذاشته است
 

 : عمر البشیر98شکل 

 : حسن ترابی و صادق املهدی92 شکل


